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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" เตือนม็อบทะลุฟ้า หยุดก้าวร้าว เลิกใช้ความรุนแรง ระวังขาด

แนวร่วม มวลชน ทำชุมนุมล้มเหลว 
4 

2 ผู้จัดการออนไลน ์ โฆษกรัฐรับหนังสือ 6 องค์กรสื่อ ยินดีเห็นพ้องสกัดข่าวปลอม แสวงหา
พื้นที่กลางทำงานร่วมกัน 

5 

3 สยามรัฐออนไลน์ “ชัยเกษม” ชี้ข้อกำหนดรัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต ส่อไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 

7 

4 ผู้จัดการออนไลน ์ “ชนม์สวัสดิ์” แห้วศาลตีตกฟ้องนายก อบจ.ถูกสั่งชดใช้ 9 แสน ชี้ไร้
อำนาจอนุมัติจ่ายพัฒนานักกีฬา 

9 

5 ผู้จัดการออนไลน ์ กมธ.ซีก รบ.โหวตอุ้ม ทร.ตัดงบแค่ 8 ล้าน จาก 1.5 หมืน่ล้าน ฝ่าย
ค้านวอล์กเอาตห์ลังไม่ยอมชะลอ 

11 

6 ไทยรัฐออนไลน ์ “อนุชา” เคลียร์ข่าว นายกฯ ขู่ปลด ชี้ กำชับโฆษกหน่วยงานต่างๆ 
ต้องแจงให้ไว 

12 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ยอดนิวไฮ!โควิดไทยติดเชื้อใหม่ทะลุ 18,912 ราย สังเวยชีวิตพุ่ง 178 
ราย 

13 

8 มติชนออนไลน ์ จับตา ‘กสทช.’ ลุยเอาผิดเฟคนิวส์ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ 6 
องค์กรสื่อฯ จี้ รบ.ยกเลิก 

14 

9 มติชนออนไลน ์ เพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ 6 ขอ้ ซัดรบ. ออกข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
คุมสื่อ ขัดรธน. 

16 

10 สำนักข่าว INN ออนไลน ์ ฝ่ายค้านโวยรัฐไร้วิสัยทัศน์-ปชช.เจ็บไม่รู้จบ 18 
11 แนวหน้าออนไลน ์ โฆษก ศบศ. ยำ้ ‘บิ๊กตู่’ห่วงปชช.สั่งขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยา‘นายจ้าง-

ลูกจ้าง’ม.33 
19 

12 มติชนออนไลน ์ “พิธา” ชง 5 มาตรการดูแลจนท.ด่านหน้า แนะฉีดmRNA อย่าจำกัด
ว่าต้องเข็ม 3 เท่านั้น 

21 

13 แนวหน้าออนไลน ์ พรรคกล้า สวดยับ‘บ๊ิกตู่’รวบอำนาจครบ3เดือนเหลว แนะปลดล็อก
ระบบราชการรวมศูนย์ 

23 
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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
14 สยามรัฐออนไลน์ “หมอชลน่าน” ชี้ “บิ๊กตู่” เลวร้ายกล่าวหาคนติดเชื้อแกล้งตาย อัดรัฐบาล

เผด็จการใช้กฎหมายคุกคามสื่อปิดปากประชาชน 
24 

15 มติชนออนไลน ์ ดร.เสกสกล เย้ย ‘ณัฐวุฒิ’ ร่วมไล่บิ๊กตู่ หวังปวศ.ซ้ำรอย สู้แล้วรวย    
ได้เก้าอี้ตบรางวัล 

26 

16 มติชนออนไลน ์ ‘ณัฐวุฒิ’ นัดราชประสงค์ 1 ส.ค.นี้ ร่วมคาร์ม็อบ ก่อนมุ่งหน้า ถ.วิภาวดี 
เข้าขบวนใหญ่ 

28 

17 มติชนออนไลน ์ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยื่นกสม.สอบรัฐ ใช้กม.จำกัดเสรีภาพ-คุกคาม ไม่นำไปสู่
การแก้วิกฤต 

29 

18 มติชนออนไลน ์ กว่า 30 กลุ่มประกาศร่วม ‘คาร์ม็อบ’ ผนึกสมบัติทัวร์-จัดขบวนคู่ขนาน    
ทั่วไทย 1 ส.ค. นี้ 

30 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “คนตาย” เขยา่ “คนเป็น” 33 
2 สยามรัฐออนไลน์ เมื่อ “ก้าวไกล” อยู่นอกกระดาน ! 36 
3 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู่” เลือกขุนพล เสริมทัพ ทำเนียบฯ “บิ๊กไก่” เต็ง เลขาฯสมช. 

วัดใจ “เซอร์ไพรส์” เขย่าโผทหาร 
39 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย" 42 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ ฝ่ามรสุมหนัก 46 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ ใครสร้างกระแสนายกฯพระราชทาน 48 
7 ไทยรัฐออนไลน ์ ยึดกฎหมายสูงสุดเป็นหลัก 50 
8 ไทยรัฐออนไลน ์ ขี่หลังเสือไปต่อลำบาก 52 
9 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX เสียงท้วงติง จาก 70 นักนิติศาสตร์ เตือนตรงไปยัง 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
55 
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30 กรกฎาคม 2564 15:47 น. 

“เทพไท” เตือนม็อบทะลุฟ้า หยุดก้าวร้าว เลิกใช้ความรุนแรง ระวังขาดแนวร่วม มวลชน 
ทำชุมนุมล้มเหลว 

 
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว มี
ข้อความว่า ผมได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า ผ่านทางสื่อออนไลน์ ที่ถ่ายทอดสดการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้า 
ที่เดินทางไปยื่นหนังสือให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ ทั้ง พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ 
เพื่อให้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล และเลิกสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งเป็น
สิทธิ์ที่สามารถแสดงออกได้ ภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อได้ดูพฤติการณ์ของการเคลื่อนไหว ในลักษณะ
รุนแรง เช่น สาดสี ปาสิ่งของ เผาหุ่น ทำลายข้าวของ ซึ่งเป็นพฤฒิกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
แบบสันติ ซึ่งจะทำให้สังคมเห็นถึงภาพการเคลื่อนไหวในลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว จะทำให้ขาดแนวร่วมหรือผู้สนับสนุน
จากประชาชนผู้รักสันติได้ 

ในฐานะที่เคยเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อน และได้ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองในสมัยเยาวชนมาหลายครั้ง ก็อยากจะขอ
เตือนน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจปัญหาบ้านเมือง และเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้อง
พึงระมัดระวัง ท่าทีและท่วงทำนองให้มากที่สุด ต้องไม่ชุมนุมด้วยความคึกคะนองและปราศรัยโดยใช้วาจาหยาบคาย 
ควรจะใช้เหตุผลโน้มน้าวจิตใจ ให้พรรคการเมืองเห็นคล้อยตามเหตุผลของการชุมนุมให้ได้ มิฉะนั้นแกนนำและผู้ชุมนุม 
ก็จะตกเป็นผู้ต้องหากระทำผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีได้ และจะขาดแนวร่วม หรือมวลชนผู้สนับสนุน จนทำให้เป้าหมาย
ของการชุมนุมไม่ประสบความสำเร็จตามที่วางไว ้

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266831# 

 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/266831
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30 ก.ค. 2564 16:23 

โฆษกรัฐรับหนังสือ 6 องค์กรสื่อ ยินดีเห็นพ้องสกัดข่าวปลอม แสวงหาพื้นที่กลางทำงาน
ร่วมกัน 

 
โฆษกรัฐบาล เป็นผู้แทนรับหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยินดีที่สื่อและรัฐบาลเห็นพ้อง ร่วมกัน
สกัดกั้นข่าวปลอม พร้อมแสวงหาพื้นที่กลาง (Common Ground) ออกแบบการทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์
ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ปชช. 

วันนี้ (30ก.ค.) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือ จาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ยืนยันนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพ 
ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ เพียงขอให้เสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สร้าง
ความหวาดระแวงหรือความกังวลในสังคม พร้อมเชิญชวนสื่อมวลชนวิชาชีพร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ภาครัฐแสวงหา
พื้นที่กลาง (Common Ground) เพื่อออกแบบการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับผู้แทน 6 องค์กรวิชาชีพสื่อซึ่งเป็น
ช่องทางสื่อสารที่ดีที่สุด ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันในวันนี้ และจะ
สื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรีด้วย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังยืนยันข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 29 ที่ออกมาเป็นเพียงการปิด
ช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจำกัดในการบังคับใช้ เช่น จำเป็นต้องมีผู้ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น ซึ่ง
รัฐบาลมีเจตนารมณ์เพียงยกระดับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมทั้งการ
กระทำที่เป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารด้วยความตั้งใจ ซึ่งไม่ได้เจาะจงหรือตั้งใจบังคับใช้กับสื่อมวลชนวิชาชีพ แต่เป็นที่
รับทราบโดยทั่วไปว่ามีการสื ่อสารสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที ่ไม่ได้นำมาจาก
ข้อเท็จจริง ซึ่งไม่สามารถควบคุมและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สังคม ประชาชนเกิดความหวาดระแวงหรือความ
หวาดกลัว โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ ่งหลายประเทศก็พบปัญหาการเผยแพร่ข้อความเท็จ/ข่าวปลอม 
จำนวนมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีให้นโยบายแก่หน่วยที่เกี่ ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ต้อง
ระมัดระวัง เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่า เนื่องจากองค์กร
วิชาชีพมีข้อห่วงใยและความวิตกกังวล ในการที่ภาครัฐได้มีการออกประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 27 และข้อกำหนดฉบับที่ 
29 ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรสื่อฯ ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชน
และสื่อมวลชนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ โดยเฉพาะข้อกำหนดฉบับที่ 29 ได้มีการปรับเนื้อหา องค์การสื่อมองว่า หน่วย
บังคับใช้กฎหมายอาจใช้เป็นโอกาสในการตีความเจตนารมณ์นำไปสู่การปิดกั้นการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน หรือการ
แสดงความเห็นของประชาชน จึงตัดสินใจยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อห่วงใยนี้ ที่ผ่านมาองค์การสื่อได้
ทำงานร่วมกับภาครัฐมาโดยตลอดทั้งกรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ศปก. ศบค. 
อย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางไลน์อยู่แล้ว ขอยืนยันผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นด้วยกับรัฐบาล ที่สกัดกั้นข่าวปลอม
ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง 

โอกาสนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีเจตนาปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนวิชาชีพ พร้อม
เชิญชวนสื่อมวลชนและองค์การสื่อวิชาชีพ ร่วมกับภาครัฐในการแสวงหาพื้นที่กลาง (Common Ground) เพื่อร่วมกัน
ออกแบบกรอบการทำงานและเป็นช่องทางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสื่อมวลชน 
รวมทั้งยังได้เพิ่มเติมให้มีการใช้ช่องทางโฆษกกระทรวง ซึ่งมีภาระหน้าที่ สื่อสารให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการติดต่อประสานข้อมูล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความยินดีว่า วันนี้สื่อมวลชน
และรัฐบาลเห็นพ้องร่วมกัน มีความจำเป็นต้องสกัดกั้นข่าวปลอม เพราะข้อมูลที่ถูกต้องคือประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
อย่างแท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000074650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000074650
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30 กรกฎาคม 2564 17:20 น. 

“ชัยเกษม” ชี ้ข้อกำหนดรัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 

 
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้อำนาจตาม มาตรา 
9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดห้ามเสนอข่าวและข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและกระทบต่อความมั่นคง
รัฐ พร้อมให้อำนาจ กสทช.ตรวจสอบและระงับการให้บริการอินเตอร์เน็ตว่า แม้การออกข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
สามารถทำได้ เนื่องจากกฎหมายให้อำนาจไว้แต่การที่จะใช้อำนาจได้มากแค่ไหนต้องพิจารณาตามสถานการณ์ไป เพราะ
การออกข้อกำหนดต่างๆ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร้ายแรง ซึ่งการใช้อำนาจออกข้อกำหนดก็จะทำได้คนละระดับกันด้วย 

นายชัยเกษม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดา ไม่ได้ประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 
ดังนั้นการใช้อำนาจจึงใช้ได้เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการสั่งให้ กสทช. สั่งปิดกั้นสื่อหรือระงับการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต ถือเป็นเรื่องใหญ่ กระทบกับสิทธิประชาชนและสื่อมวลชนมากเกินกว่าปกติ ดังนั้น กฎหมายจึงกำหนดให้
จะต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ร้ายแรงก่อนถึงจะดำเนินการในส่วนนี้ได้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังไ ม่ได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง แต่กลับออกประกาศใช้ข้อกำหนดดังกล่าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายและรัฐบาลอาจมี
ความผิด 

“รัฐบาลอาจรู้สึกว่าการพูดความจริงของประชาชนและสื่อสร้างผลกระทบกับรัฐบาล จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะปิด
กั้น แต่การทำเช่นนี้หากไม่ถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลก็ต้องรับผลที่ตามมาด้วย การพยายามปิดปากสื่อปิดปาก
ประชาชนเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วในสถานการณ์ปกติ หากทำไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับก็จะยิ่งเป็นปัญหา ซึ่ง
การกระทำลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลที่มาจากประชาชนและมาตามกติกาประชาธิปไตย” 

นายชัยเกษม กล่าวว่า หากข้อกำหนดต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้กับประชาชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือเป็น
การขัดกันระหว่างกฎหมายต่อกฎหมาย ประชาชนและสื่อก็มีสิทธิจะไม่ปฏิบัติตาม นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลจำเป็นต้อง
ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและรอบคอบต่อหน้าที่และส่วนรวม ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกสั่งให้ดำเนินการตามคำสั่ง 
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ที่ไม่ชอบ ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าจะดำเนินการหรือไม่และอย่างไร เพราะหากเกิดกรณีใช้อำนาจไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ก็
จะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมารัฐบาลนี้บริหารจัดการหลายเรื่องผิดพลาดมากมาย จนประชาชนรู้ สึกว่าไม่
สมควรที่จะบริหารประเทศได้อีกแล้ว ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงนี้ พรรคเพื่อไทยจะพิจารณาประเด็นการใช้
อำนาจของรัฐบาลที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้เสริมประเด็นความผิดพลาดในการบริหารประเทศต่างๆ ของรัฐบาลด้วย 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266871 
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30 ก.ค. 2564 18:23 

“ชนม์สวัสดิ์” แห้วศาลตีตกฟ้องนายก อบจ.ถูกสั่งชดใช้ 9 แสน ชี้ไร้อำนาจอนุมัติจ่าย
พัฒนานักกีฬา 

 
ศาล ปค.กลางยกคำฟ้อง “ชนม์สวัสดิ์” ฟ้องนายก อบจ.สมุทรปราการ ปมถูกสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 9 แสน อนุมัติ
จ่ายเงินในโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ขณะเป็นนายก อบจ. ชี้ ไม่ใช่อำนาจแต่กลับอนุมัติจ่ายโดยไม่
ตรวจสอบ ทำให้เสียหายชดใช้เหมาะแล้ว 

วันนี้ (30 ก.ค.) ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องในคดีที่ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายก อบจ. สมุทรปราการ 
ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ. สมุทรปราการ ที่ให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม
โครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศาลฯ เห็นว่า การที่
อบจ.สมุทรปราการ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ตาม
โครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จำนวน 18,462,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2555 
โดยเป็นการจ่ายให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอล จ.สมุทรปราการ เอฟซี และทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็น
องค์กรเอกชน และเป็นการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทีมสโมสรฟุตบอลทั้งสองทีมเท่านั้น จึงไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการจัดทำ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม จึงไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรปราการ อันจะตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลตาม
โครงการดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรปราการ ที่จะอนุมัติเงินอุดหนุนตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

ซึ ่งขณะเกิดเหตุพิพาทนายชนม์สวัสดิ ์ ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สมุทรปราการ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความเห็นโดยไม่มีการทักท้วง หรือชะลอการเบิกจ่ายเพื่อทบทวนกรณีดังกล่าวแต่ประการใด จึง
เห็นได้ว่า นายชนม์สวัสดิ์ไม่ได้ตรวจสอบ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และไม่ใช้ความระมัดระวังที่
ควรต้องกระทำในฐานะนายกองค์การฯ ในการตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ พฤติการณ์จึงถือได้ว่า เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้  
…….. 
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อบจ.สมุทรปราการ ได้รับความเสียหาย การที่นายก อบจ.สมุทรปราการ มีคำสั่งให้ นายชนม์สวัสดิ์ รับผิดชดใช้           
ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ของความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 923,100 บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความ
รับผิดที่เหมาะสมแล้ว 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000074710 
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30 ก.ค. 2564 21:24  

กมธ.ซีก รบ.โหวตอุ้ม ทร.ตัดงบแค่ 8 ล้าน จาก 1.5 หมื่นล้าน ฝ่ายค้านวอล์กเอาต์หลัง     
ไม่ยอมชะลอ 

 

“เรืองไกร” ชงโหวต กมธ.ซีกรัฐบาล 36 คน ยกมืออุ้มกองทัพเรือ ตัดแค่งบรถประจำตำแหน่ง 8 ล้านกว่าบาท จาก 

1.5 หมื่นล้าน ทำฝ่ายค้านวอล์กเอาต์หลังไม่ยอมชะลอ 

วันนี้ (30 ก.ค.) รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 แจ้งว่า วันนี้ที่

ประชุมมีการพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง 9 คณะ โดยในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และไอซี

ที เข้ารายงานเป็นคณะสุดท้าย ที่ก่อนหน้าคณะอนุฯแขวนงบจัดซื้อยุทโธปกรณ์อื่น ที่ไม่ใช่เรือดำน้ำลำที่ 2-3 เพราะ

กองทัพเรือได้ถอนเรื่องออกไป โดยไม่มีตัวแทนของกองทัพเรือเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะ กมธ.ชุดใหญ่ทราบ ทำให้ นาย

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.ซีกพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ที่ประชุมโหวตด้วยการยกมือว่าปรับลดงบกองทัพเรือหรือไม่ 

ซึ่งขณะนั้น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ในฐานะรองประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก็เห็นชอบ

ด้วยกับข้อเสนอของ นางเรืองไกร แต่ทางฝ่ายค้าน โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กมธ.งบฯ พยายามเจรจากับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ และ นายวิเชียร ชวลิต รอง

ประธาน กมธ. เพื่อให้ชะลอการพิจารณาออกไป เพราะงบของกองทัพเรือมีถึง 15,858,040,000 บาท แต่ตัดไปเพียง 8 

ล้านกว่าบาทเท่านั้น 

แต่การคัดค้านของซีกฝ่ายค้านไม่เป็นผล ทำให้ฝ่ายค้านวอล์กเอาทต์ทั้งหมด ทำให้ กมธ.ซีกรัฐบาล ทั้ง 36 คน ยกมือให้

ปรับลดเพียงรายการเดียว คือ รถประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คัน คันละ 1.67 ล้านบาท รวม 8.38 ล้านบาท ส่วนรายการ

จัดซื้ออื่นๆ ยังอยู่ครบ เช่น โครงการอากาศยานไร้คนขับ เพื่อลาดตระเวนชายฝั่ง จัดซื้อจากจีนจำนวน 3 ตัว ใช้งบ 

4,100 ล้านบาท เรือดำน้ำลำที่หนึ่ง ซึ่งเป็นงบผูกพัน 1,145 ล้านบาท เรือยกพลขี้นบก หรือ แอลพีดี จำนวน 1,700 

ล้านบาท และโดรนอเนกประสงค์ (ยูเอวี) มูลค่า 570 ล้านบาท ทั้งนี้ การประชุมเสร็จสิ้นในเวลา 16.30 น. 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000074770 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000074770
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30 ก.ค. 2564 22:10 น. 

“อนุชา” เคลียร์ข่าว นายกฯ ขู่ปลด ชี้ กำชับโฆษกหน่วยงานต่างๆ ต้องแจงให้ไว 

 
“อนุชา” ขอเคลียร์ข่าว “บิ๊กตู่” ขู่ปลดกลางที่ประชุม ครม. ชี้ กำชับโฆษกกระทรวงและส่วนต่างๆ ขอให้เร่งแจง
ข้อเท็จจริง หากทำได้ไม่เต็มที่ก็ให้คนอื่นมารับหน้าที่แทน 

วันที่ 30 ก.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีม
โฆษกรัฐบาล” ในช่วงหนึ่งถึงกรณีที่มีพิธีกรสถานีข่าวรายการหนึ่งพูดว่า นายกรัฐมนตรีจะปลดโฆษกประจำสำนัก
นายกร ัฐมนตรี โดยพูดเป ็นเร ื ่องเป ็นราว จ ึงขออนุญาตแจงให ้เคล ียร ์  ว ่า ว ันน ั ้น  พล.อ.ประย ุทธ ์ จ ันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวในที ่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเรื ่อง
ประชาสัมพันธ์ที่ภาครัฐจะต้องมีการปรับ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องหลายโฆษกมาก เฉพาะโฆษกกระทรวงก็มี 20 กว่าคน แต่
ละกระทรวงนายกรัฐมนตรีก็อยากให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้น มีข่าวเฟกนิวส์ (Fake News) อะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ต้องรีบออกมาชี้แจง นายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้ทุกกระทรวงรีบออกมาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงชี้แจงให้กับ
ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้องและฉับไว 

“ถ้าเกิดสมมติว่า โฆษกกระทรวง หรือ โฆษกส่วนใดที่อาจจะมีภารกิจ บางท่านอาจเป็นข้าราชการการเมืองอยู่แล้ว บาง
ท่านอาจเป็นข้าราชการประจำ เรียกว่าระยะเวลาหรือการทำหน้าที่อาจจะไม่เต็มที่ ท่านก็บอกว่าก็ให้คนอื่นเข้ามาทำได้ 
น่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีอยากช้ีแจงให้เคลยีร์” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2153726?utm_source=PANORAMA_TOPIC 

 

 
 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2153726?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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31 กรกฎาคม 2564 7:50 น. 

ยอดนิวไฮ!โควิดไทยติดเชื้อใหม่ทะลุ 18,912 ราย สังเวยชีวิตพุ่ง 178 ราย 

 
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 31 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราย
ใหม่อีก 18,912 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,102 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 810 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยัน
สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 568,424 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,750 ราย หายป่วยสะสม 364,494 ราย กำลังรักษา 
200,510 ราย 

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมอีก 178 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,857 รายแล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/109840/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/109840/
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 08:16 น. 

จับตา ‘กสทช.’ ลุยเอาผิดเฟคนิวส์ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ 6 องค์กรสื่อฯ จี้ รบ.ยกเลิก 

 
จับตา ‘กสทช.’ ลุยเอาผิดเฟคนิวส์ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ 6 องค์กรสื่อฯ จี้ รบ.ยกเลิก 

วันที่ 31 กรกฎาคม หลังรัฐบาลออกข้อกำหนดฉบับที่ 29 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการกับเฟคนิวส์ โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยให้ผู้บริหารอินเตอร์เน็ตระงับไอพี แอดเดรสนั้นทันที และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) 
ดำเนินคดีต่อไป ต้องจับตาดูว่า กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประเดิมเอาผิดกับใครได้บ้าง 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จากข้อกำหนดที่ออก
ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 29) ที่ห้ามการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือน โดยมอบหมายให้ กสทช. 
ประสานผู ้รับใบอนุญาตทุกรายให้ทำการตรวจสอบไอพี แอดเดรส ที ่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที ่ปรากฏบน
อินเตอร์เน็ต โดยมีลักษณะที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง 

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น กสทช.จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอีเอส) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู ้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตในประเทศ (ไอเอสพี) ทุกราย มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม
ข้อกำหนดดังกล่าว 

“ทั้งนี้จะตรวจสอบเนื้อหาที่มีการบิดเบือน สร้างความสับสนทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในกรณีที่มีความผิดชัดเจน กสทช.จะดำเนินการตามข้อกำหนด
ดังกล่าวทันที สำหรับประชาชนอย่าได้กังวลว่า สำนักงาน กสทช. จะเข้าไปก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของ
ทุกคน สำนักงาน กสทช. ไม่ได้ปิดกั้น หรือคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน 
ไม่ได้ปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย แต่จะดูแลในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโควิดที่มีการบิดเบื อนข้อเท็จจริง
เท่านั้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศเท่านั้น” นายไตรรัตน์กล่าว 

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจากผู้แทน 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ 
ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
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ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ที่ยื่น
ถึงนายกฯ 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรวิชาชีพสื่อมีความวิตกกังวล ที่
ภาครัฐประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 27 และฉบับที่ 29 ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรสื่อฯแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ขอให้
รัฐบาลยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน องค์การสื่อฯ มองว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมายอาจตีความ
เจตนารมณ์นำไปสู่การปิดกั้นการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน หรือการแสดงความเห็นของประชาชน จึงยื่นหนังสือกราบ
เรียนนายกฯถึงข้อห่วงใยนี้ หากไม่ยกเลิกถือเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

ด้านนายอนุชากล่าวว่า จะสื่อสารไปยังนายกฯถึงความห่วงใยดังกล่าว แต่ยืนยันว่าข้อกำหนดที่ออกมาเป็นเพียงการปิด
ช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน ที่มีข้อจำกัดในการบังคับใช้ เช่น จำเป็นต้องมีผู ้ฟ้องร้องดำเนินคดี รัฐบาลมี
เจตนารมณ์เพียงยกระดับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นการเผยแพร่ข่าวปลอม รวมทั้งการกระทำที่
เป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารด้วยความตั้งใจ ไม่ได้เจาะจงหรือตั้งใจบังคับใช้กับสื่อมวลชนวิชาชีพ แต่เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วไปว่ามีการสื่อสารสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และมีจำนวนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวงหรือความหวาดกลัว โดยเฉพาะวิกฤตโควิด ในขณะนี้ 

“ยืนยันว่านายกฯ และรัฐบาลไม่มีเจตนาปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนวิชาชีพ พร้อมเชิญชวนสื่อมวลชนและองค์การ
สื่อวิชาชีพ ร่วมกับภาครัฐในการแสวงหาพ้ืนที่กลางเพื่อร่วมกันออกแบบกรอบการทำงานและเป็นช่องทางประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสื่อมวลชน วันนี้มีความจำเป็นต้องสกัดกั้นข่าวปลอม เพราะข้อมูลที่
ถูกต้องคือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” นายอนุชากล่าว 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2858837 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 09:07 น. 

เพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ 6 ข้อ ซัดรบ. ออกข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมสื่อ ขัดรธน. 

 
เพื่อไทย ร่อนแถลงการณ์ 6 ข้อ ซัดรบ. ออกข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมสื่อ ขัดรธน.   

วันนี้ (31 ก.ค.) พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง เรื่อง ขอให้ยกเลิกข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.
การบริหารราชการการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) โดยมีเนื้อหาดังน้ี 

“ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับ
ที่ 29) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้
แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและยังกำหนดต่อไปว่า กรณีมีการเผยแพร่ ทางอินเทอร์เน็ตให้สำนักงาน กสท ช.แจ้ง
ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบ IP Address ของผู้นั้น และให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้
นั้นได้ทันทีนั้น 

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเสนอ
ข้อมูล ข่าวสาร และเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างร้ายแรง กล่าวคือ 

1.การออกข้อกำหนดดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว หรือป้องกันมิให้
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคแรก แต่การจำกัดการเสนอข้อมูลข่าวสารของ
สื่อมวลชน และการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจะทำให้การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ยุติลงโดยเร็วหรือไม่ให้โรคระบาดรุนแรงขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น การออกข้อกำหนดดังกล่าวจึงไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

2.ข้อความที่ว่าห้ามเสนอข่าวที่มีข้อความอันทำให้ประชาชนเกิดความกลัวนั้น มีความหมายไม่ชัดเจน ไม่มีมาตรวัดใดที่
จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ ข้อความข้างต้นจึงขาดความชัดเจนแน่นอน ปล่อยให้เกิดการใช้ดุลยพินิจและการเลือก
ปฏิบัติได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจึงขัดต่อหลักการตรากฎหมายและยังเป็นการจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและเสรีภาพของ
ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุอันขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วย 

3.ข้อกำหนดที่ให้อำนาจแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบและวินิจฉัยว่า การเสนอข้อมูลข่าวสารของบุคคลใดเป็น
การต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือไม่ และให้อำนาจในการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้นั้น เป็นการมอบอำนาจ
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ให้องค์กรเอกชนซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้วินิจฉัยว่าบุคคลใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือไม่ ผิด
หลักการของกฎหมายมหาชน และการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างร้ายแรง เพราะอำนาจ
การวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำความผิดและต้องระงับการใช้อินเทอร์เน็ตควรเป็นอำนาจของศาลหรือ กสทช.ตามกรอบที่
กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น 

4.เหตุผลของการออกข้อกำหนดระบุไว้ชัดเจนว่า “โดยที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไปซึ่งข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชน
เกิดความกลัว หรือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน…” ดังนั้น หากจะออกข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องจำกัดการเสนอข่าวว่าต้อง
เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเท่านั้น การเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ควรถูกห้ามไปด้วย อย่างไรก็ดี กรณีการเสนอข้อมูลอัน
เป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ก็มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดอยู่แล้ว จึงไม่จำเปน็ต้องกำหนดข้อห้ามซ้ำซ้อนอีก 

5.เมื่อพิจารณาเหตุผลเบื้องหลังของการออกข้อกำหนดนี้จะเห็นได้ว่า รัฐบาล และ ศบค. บริหารงานล้มเหลวในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทุกภาคส่วน จนกระทบ
ต่อสถานะการดำรงอยู่ของรัฐบาล โดยเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ส่วนสื่อมวลชนก็ไม่ปรากฏว่า
มีสื่อสำนักใดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จึงเห็นได้ว่า เหตุผลที่แท้จริงในการออกข้อกำหนดนี้มิได้
เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยุติลงโดยเร็ว หรือ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าวรุนแรงขึ้นตามเงื่อนไขของกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินการโดยมีเหตุผลทางการเมืองแอบแฝงโดย
มิได้คำนึงว่าการกระทำเช่นนี้จะไปจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนอย่างไร 

6.การแก้ไขปัญหาและต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงเช่นนี้มีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจสถานการณ์และรับรู้ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อจะสามารถเห็นถึงปัญหา
และประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องตรงกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น การระงับ ยับยั้ง หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อเท็จจริงด้วย
การออกข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังส่งผล
กระทบต่อการระดมความร่วมมือของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้วย 

พรรคเพื่อไทย จึงเห็นว่า ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องออกข้อกำหนดนี้ และการออกข้อกำหนดก็
ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ พรรคจึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกข้อกำหนดฉบับนี้เสีย 

จึงแถลงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

พรรคเพื่อไทย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2858872 
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31 กรกฎาคม 2021 - 08:26 

ฝ่ายค้านโวยรัฐไร้วิสัยทัศน์-ปชช.เจ็บไม่รู้จบ 

 
“สมคิด” โวยรัฐไร้วิสัยทัศน์ล็อกดาวน์ไร้กำหนด ประชาชนเจ็บแต่ไม่จบ ประเทศเป็นขอทานวัคซีน ชี้ทางออก
เปลี่ยนผู้นำ 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป
ฝ่ายค้าน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงมาตรการล็อกดาวน์ไร้กำหนด ว่า ยังคงสงสัยอยู่ทำไมมาตรการการล็อก
ดาวน์ของรัฐบาลจึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรที่ชัดเจน ครั้งแรกประกาศจะใช้แค่ 14 วัน และขยายไปเรื่อยๆ สะท้อนให้
เห็นว่ารัฐบาลไม่มีแบบแผนในการดำเนินงานแม้แต่นิดเดียวอีกทั้งมาตรการเยียวยาต่างๆที่ออกมาประชาชนก็ไม่ได้
ต้องการเช่นนั้น แต่เมื่อรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์จะต้องเจ็บแล้วจบ แต่ในวันนี้กลับกลายเป็นเจ็บแต่ไม่จบสถานการณ์
เลวร้ายลงเรื่อยๆ สิ่งเดียวที่จะสามารถแก้ไขได้ คือนายกรัฐมนตรีลาออก เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้ามาแก้ไข
ปัญหา 

ทั้งนี้เมื่อถามถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ของรัฐบาล นายสมคิด กล่าวว่า ความจริงสำหรับวัคซีนไฟเซอร์นั้นหากรัฐบาลมี
วิสัยทัศน์ที่ดีตั้งแต่ต้นก็จะมีเข้ามานานแล้ววันนี้จากรัฐบาลที่คุยว่าจะเป็นแหล่งผลิตวัคซีน จะมีวัคซีนเต็มแขนประชาชน 
วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นผู้รับบริจาควัคซีนไปแล้ว ซึ่งมิตรประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา นิว ซีแลนด์ และอังกฤษ
ช่วยเหลือ สรุปแล้วประเทศไทยพ่ึงตัวเองไม่ได้ จะต้องเป็นขอทานวัคซีนไปเช่นนี้ตลอดเลยหรือไม่ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_156960/ 
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วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.34 น. 

โฆษก ศบศ. ย้ำ ‘บิ๊กตู่’ห่วงปชช.สั่งขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยา‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ม.33 

 
“โฆษก ศบศ.”ย้ำ “บิ๊กตู่” ห่วงประชาชนสั่งขยับเวลาจ่ายเงินเยียวยา‘นายจ้าง -ลูกจ้าง ม.33 ใน 10 จังหวัด 9 
กิจการเร็วขึ้น เริ่ม 4 ส.ค.นี้ เผยข่าวดี โครงการคนละครึ่งเตรียมเชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ คาดใช้ได้
ตุลาคมนี้ รองรับการใช้จ่ายหลังคลังโอนเงิน “คนละครึ่ง” รอบ 2 

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน  จึงได้สั่งการให้เร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงิน
เยียวยา ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปิดกิจการ โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมนี้  ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเยียวยา
จากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้วันละ 
1 ล้านบัญชี  จากผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจาก
รัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน สำหรับนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงิน
ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติ
บุคคลนายจ้าง ทุกๆวันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

โฆษก ศบศ. ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละครึ่ง 
เฟส 3 เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิล่าสุดไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หลังผ่านมา 1 เดือน ปรากฎว่ายอด
การใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีผู้ใช้สิทธิสะสมรวม 36.89 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสม รวม 49,884.3 ล้านบาท แบ่งเป็น 
1) โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 22.74 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 46,317.4 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่
ประชาชนจ่ายสะสม 23,455.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 22,861.8 ล้านบาท  2) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิ
สะสม 59,284 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 758.3 ล้านบาท  3) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ใช้
สิทธิสะสม 13.26 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 2,644.8 ล้านบาท และ 4) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ใช้สิทธิสะสม 826,684 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 163.8 ล้านบาท 
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นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้จากการประเมินพบว่าประชาชนทั่วประเทศ ยังมีการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มี
การปรับปรุงรายละเอียดของบางโครงการ เช่น โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยขยายระยะเวลาการซื้อสินค้าหรือบ ริการที่จะ
ได้รับ e-Voucher ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณ e-Voucher สูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน และปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เป็น 1.4 ล้านสิทธิ เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และขณะนี้กระทรวงการคลังได้กำชับให้ธนาคารกรุงไทย เร่งดำเนินการ
ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายเงินในโครงการ “คนละครึ่ง” ให้สามารถเชื่อมกับระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอ
รี่ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ โดยคาดว่าจะดำเนินการเชื่อมระบบ
เสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพื่อรองรับการใช้จ่ายหลังกระทรวงการคลังโอนเงิน “คนละครึ่ง” 
รอบ 2 อีก 1,500 บาทเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้นปี 2564 ส่วนยอดการลงทะเบียน
ล่าสุดของวันที่ 30 ก.ค. 2564 โครงการคนละครึ่งมีการลงทะเบียนแล้ว 29.9 ล้านคน เหลืออีก 1.1 ล้านคน จะครบ 31 
ล้านคน และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ปรับลดเหลือ 1.4 ล้านสิทธิ ขณะนี้เหลืออีก 937,338 สิทธิ โดยประชาชนสามารถใช้
จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนควบคู่ไปกับการดำเนินการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี 

 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/591656 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 09:55 น. 

“พิธา” ชง 5 มาตรการดูแลจนท.ด่านหน้า แนะฉีดmRNA อย่าจำกัดว่าต้องเข็ม 3 เท่านั้น 

 
พิธา ชง 5 มาตรการดูแลด่านหน้า แนะฉีดmRNA อย่าจำกัดว่าต้องเข็ม 3 เท่านั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการวัคซีน โดยเฉพาะกรณี
วัคซีนไฟเซอร์ที่เพ่ิงได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ ระบุว่า 

มาตรการ 5 ข้อ ดูแลบุคลากรด่านหน้า ถ้าทหารได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลังการรัฐประหาร บุคลากรด่านหน้าของเรา
ต้องได้มากกว่า 

ถึงเวลานี้เราต้องยอมรับกันได้แล้วว่า นี่คือห้วงวิกฤตที่ย่ำแย่ที่สุดช่วงหนึ่งของประเทศไทย เราต่างได้เห็นภาพอันน่าเศร้า 
ผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย สูญเสียชีวิตทั้งตัวเองและคนที่รักอย่างไม่มีทางหวนคืน พวกเราทุกคนต่างพยายามป้องกันตัวเองให้
ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่นอกจากป้องกันตัวเองแล้ว ยังต้องช่วยเหลือป้องกันให้คนอื่นอีก คนกลุ่มนั้นคือ 
บุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรด่านหน้าครับ 

บุคลากรด่านหน้า คือปราการด่านสุดท้าย ที่จะสามารถดูแลป้องกันพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปได้อย่างเจ็บน้อย
ที่สุด ด้วยความเสียสละของพวกเขา ทำให้เราสามารถลดความร้ายแรงของวิกฤตนี้ลงได้บ้าง 

แต่ความสำเร็จเล็กๆ นั้นก็ต้องแลกมาด้วยความเสียสละของบุคลากรด่านหน้าในหลายรูปแบบครับ 

หลายคนไม่สามารถกลับบ้านไปพบครอบครัวหรือคนรักได้มาเป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากตัวเองมาความเสี่ยง จึงไม่
ต้องการเพ่ิมความเสี่ยงให้กับคนรักหรือครอบครัว 

หลายคนต้องทนตรากตรำทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนในสภาวะการทำงานที่วิกฤต เร่งด่วน อันตรายและเคร่งเครียด บาง
คนต้องเป็นลมในเวลาทำงานหรือล้มป่วยจากการทำงานหนัก 

หลายคนถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ จนทำให้พวกเขาหลายคนต้อง
กลายสภาพมาเป็นคนป่วยเสียเอง ซึ่งส่งผลให้บางคนต้องเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดจากการทำงาน และบางคนก็
สูญเสียคนรักและครอบครัวไปจากการติดเช้ือจากตัวเองที่ได้รับมาจากการทำงาน 

ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรด่านหน้าให้มากกว่านี้ ผมจึงขอเสนอมาตรการ 5 ข้อ เพื่อดูแล
บุคลากรด่านหน้า ปราการด่านสุดท้ายของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นครับ 
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1) วัคซีน mRNA ต้องให้บุคลากรด่านหน้าก่อน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นวัคซีนเข็มที่สาม หรือวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
(booster dose) เท่านั้น เพราะบุคลากรด่านหน้าที่เลือกไม่รับวัคซีน Sinovac ตั้งแต่แรก หรือยังรับวัคซีนไม่ครบ พวก
เขารับความเสี่ยงด้วยตัวเองมานาน กว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาให้พวกเขาได้ ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับวัคซีน
ที่มีคุณภาพเช่นกัน 

เกณฑ์การจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าที่ควรจะเป็น 

Sinovac 2 เข็ม —> Pfizer 2 โดส 

Sinovac 1 เข็ม —> Pfizer 2 โดส 

ยังไม่ได้รับวัคซีน —> Pfizer 2 โดส 

AstraZeneca 1 เข็ม —> Pfizer 1 โดส 

นอกจากนี้อาจจะต้องมองไปข้างหน้าถึงวัคซีนเข็มถัดไปที่มีคุณภาพดีด้วย 

2) จัดงบกลางที่มีอยู่ให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ ทำการเบิกชุด PPE PAPR, หน้ากาก N95 รวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานทุกชนิดให้พร้อม ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายแบบราชการที่ซับซ้อนให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด งานธุรการทุกอย่างถ้าทำทีหลังได้หรืออำนวยความสะดวกได้ ต้องทำแทนบุคลากรด่านหน้าให้มากที่สุด 

3) ทำประกันชีวิตให้ครอบครัวบุคลากรด่านหน้า 10 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยากให้มีการสูญเสีย ถึงแม้จะมีการ
ป้องกันอย่างดีแล้วก็คงไม่อาจมั่นใจได้ 100% ดังนั้น จึงควรสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรด่านหน้าและครอบครัวว่า
หากเกิดการสูญเสียขึ้น พวกเขาจะได้รับการเยียวยาและได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็น 

4) เร่งสร้างกำลังเสริมเข้าสับเปลี่ยนเป็นกองหนุนให้กับบุคลากรด่านหน้าในระดับนโยบายจากรัฐบาล ในปัจจุบันเรายังมี
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถจำนวนหนึ่ง ที่อาจจะแบ่งเบาบุคลากรด่านหน้าที่สู ้กับโควิดมาเป็นระยะ
เวลานานแล้วได้ เช่น แพทย์สาขาอื่นที่ยังไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโควิด และ แพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ที่ยังมีการเรียนการ
สอนอยู่ ต้องปลดล็อกทุกกฎระเบียบและข้อจำกัด พร้อมไปกับการทำ training บุคลากรที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแล
โควิดโดยตรง ให้สามารถดูแลได้ เพื่อระดมบุคลากรมาสับเปลี่ยนกับบุคลากรด่านหน้าชุดเดิมในทุกตำแหน่ง ที่ทำงานกัน
มาอย่างหนักเป็นเวลานานแล้ว 

5) เพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสม ในปัจจุบันบุคลากรด่านหน้าคือกลุ่มคนที่ทำงานหนักที่สุดและเสี่ยงที่สุดในวิกฤตโรค
ระบาดครั้งน้ี ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการตอบแทนให้เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำ 

ผมยังจำได้ดีว่าหลังการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยบังคับใช้กฎอัยการศึกเป็นเวลาหลายเดือน 
ในช่วงเวลานั้น ทหารและแขนขาของ คสช. ได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงได้นับเวลาราชการแบบทวีคูณ     
ถา้ทหารได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงการทำรัฐประหาร บุคลากรด่านหน้าของเราต้องได้มากกว่าครับ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2858945 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2858945
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วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.42 น. 

พรรคกล้า สวดยับ‘บิ๊กตู่’รวบอำนาจครบ3เดือนเหลว แนะปลดล็อกระบบราชการรวมศูนย์ 

 
“แสนยากรณ์” ชี้ “บิ๊กตู่” รวบอำนาจจัดการโควิดครบรอบ 3 เดือน ใช้ไม่ได้ผล ถึงเวลารับฟังคนอื่น ยกข้อเสนอ 
“กรณ์” ออกพระราชกำหนด ปลดล็อกระบบราชการรวมศูนย์ แก้วิกฤตประเทศ อย่ารอจนให้คนมาไล่ปลดนายกฯ 
ทั้งประเทศ 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรคกล้า กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 
ว่า ครบรอบ 3 เดือนที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยวิธีการแบบรวมศูนย์อำนาจกฎหมาย 31 ฉบับไว้ที่
ตัวเอง แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทาง ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใกล้แตะหลัก 2 หมื่นคนต่อวันในเร็วๆ นี้ ถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรี
ต้องยอมรับว่า ระบบราชการรวมศูนย์นอกจากไม่ใช่ทางออกแล้ว ยังเป็นอุปสรรคในสถานการณ์วิกฤต จึงขอให้
นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ที่เสนอให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้
กระบวนการต่างๆ ล่าช้า แล้วปลดล๊อกปัญหาต่างๆ ให้มีผลทันทีด้วยการออกเป็นพระราชกำหนด และขอให้พิจารณา
แนวทางนี้ในการประชุม ครม. นัดถัดไปทันที 

“ตรวจ Rapid Antigen Test พอพบว่าติดเชื้อ แต่บางโรงพยาบาลไม่รับเข้ารักษา บอกว่าต้องตรวจ RT-PCR ก่อน , 
หากพบว่าติดเชื้อ ควรแจกยาฟาวิพิราเวียร์ที่จุดตรวจทันที ยามีในสต๊อกเดือนสิงหาคมนี้ 40 ล้านเม็ด เดือนกันยายนอีก 
40 ล้านเม็ด แต่จุดตรวจหลายที่กลับแจกยาไม่ได้ เพราะยาไปไม่ถึง , ศูนย์พักคอยชุมชนมีประโยชน์มาก แยกตัวจาก
ครอบครัวมากักตัวในศูนย์ที่ชุมชนจัดขึ้น สกัดวงจรการระบาด แต่หลายพื้นที่ตั้งไม่ได้เพราะส่วนราชการในพื้นที่ ไม่
อนุญาต ทั้งที่ส่วนราชการควรเป็นตัวช่วยทำให้ศูนย์พักคอยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ , การกระจายวัคซีนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนโดนเลื่อนคิวหลายครั้ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชา อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตนำเข้าวัคซีนทุกยี่ห้อที่ได้รับอนุมัตจิากองค์การอนามัยโลก (WHO)แล้ว” นายแสนยากรณ์ กล่าว 

โฆษกพรรคกล้า กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญหมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 กำหนดว่า รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง แต่หลายคนคนติดเชื้อไม่ได้เตียง บางคนตายคาบ้าน ตายข้างถนน 
แพทย์พยาบาลทำงานหนักจนติดเชื้อเอง เป็นสัญญาณชี้ชัดว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลว รัฐบาลไม่สามารถทำตาม
รัฐธรรมนูญได้ ถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีควรรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากพื้นที่จริง อย่า
ปล่อยให้ “อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด” อย่างที่ท่านนายกฯ เคยพูดไว้ ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้คือการออกพระราชกำหนด 
ปลดล็อกปัญหา อย่าให้ถึงขั้นออกมาไล่ปลดนายกรัฐมนตรีทั่วประเทศ 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/591658 

https://www.naewna.com/politic/591658
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31 กรกฎาคม 2564 09:31 น. 

“หมอชลน่าน” ชี้ “บิ๊กตู่” เลวร้ายกล่าวหาคนติดเชื้อแกล้งตาย อัดรัฐบาลเผด็จการใช้
กฎหมายคุกคามสื่อปิดปากประชาชน 

 
วันที ่ 31 ก.ค.64 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื ่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ข้อกำหนด ฉบับที่ 29 ห้าม “เสนอข่าวที่อาจทำให้ 
ปชช.หวาดกลัว" หรือ "เจตนาบิดเบือน" ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จําหน่ายหรือทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่น
ใด หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดี จาก
ข้อกำหนดนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำลังวางระเบิดลูกใหญ่ในสังคมไทย เพราะทำให้ประชาชนรับ
ไม่ได้ อาจจะเกิดระเบิดขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งก็ได้ เพราะการเลือกปิดปากประชาชนไม่เกิดประโยชน์กับประเทศในยาม
วิกฤตขนาดนี้ 

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการใช้กฎหมายเกินขอบเขตของกฎหมาย และขัดต่อเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 
3 ระบุว่า สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การตรา
กฎหมายต้องไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของบุคคลมิได้ ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เคารพรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐบาลใช้กฎหมายพร่ำ
เพื่อ และสร้างแรงกดดันในหมู่ประชาชน ทั้งที่การแก้เฟคนิวส์ที่ดีที่สุด คือการพูดความจริงหรือรัฐบาลนี้กลัวความจริง 
จึงไม่ยอมรับการรับรู้ของประชาชน 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า รัฐบาลเลือกใช้กฎหมายเพื่อปิดหูปิดตา ปิดปากประชาชน วิธีการที่รัฐบาลเลือกใช้ 
ใกล้เคียงกับรัฐบาลเผด็จการทั่วโลกใช้กัน คือควบคุมสื่อไม่ให้เสนอข่าว นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเท่านั้น หากมี
ใครไม่เชื่อฟังก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการ นอกจากนี้กรณีที่มีประชาชนที่ติดเชื้อโควิดแล้วหาเตียงไม่ได้ 
ไม่ได้รับการรักษา จนกระทั่งนอนเสียชีวิตข้างถนน รัฐบาลออกมาปัดความรับผิดชอบ กล่าวหา เป็นการจัดฉากแกล้ง
ตาย เรื่องแบบนี้คนจะตายไม่มีใครจัดฉากแน่ 
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หากพลเอกประยุทธ์ บอกว่าการนอนตายริมถนนของประชาชนเป็นการจัดฉาก แล้วทำไมไม่ตรวจสอบ แต่ออกมา
กล่าวหาประชาชนเช่นนี้ เป็นการใส่ร้ายประชาชนที่เลวร้ายมาก และเจตนาที่จะต้องการปั ดสวะ ไม่รับผิดชอบต่อชีวิต
ประชาชน โดยการปฎิเสธข้อเท็จจริง หากทำเช่นนี้ต่อไปขอยืนยันว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นได้อย่าง
แน่นอน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266998 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 10:14 น. 

ดร.เสกสกล เย้ย ‘ณัฐวุฒิ’ ร่วมไล่บิ๊กตู่ หวังปวศ.ซ้ำรอย สู้แล้วรวย ได้เก้าอี้ตบรางวัล 

 
‘เสกสกล’ เตือน ‘ณัฐวุฒิ’ หยุกคะนองปาก ยัน ‘บิ๊กตู่’ ไม่ทิ้งงาน-ไม่ทิ้งปชช. รู้ทัน หวังปลุกมวลชนลงถนน ได้เก้าอี้
การเมือง เป็นรางวัลตอบแทน 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 
แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ประกาศ ไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกฯ จากบัญชีว่าที่นายกฯ ที่มีอยู่ หรือโหวตเพ่ือเปิดทางให้มีนายกฯ จากคนนอกบัญชี 
ว่า ตนฟังแนวคิดของนายณัฐวุฒิแล้ว ก็เศร้าใจ ที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะล้มรัฐบาลนี้ให้ได้ แต่ในที่สุดก็เข้าอีหรอบเดิม 
อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยากเปลี่ยนนายกฯให้ได้จนตัวสั่น ใช้ความเพลี่ยงพล้ำจากวิกฤตโควิดมาซ้ำเติมประเทศ โดยหา
รู้ไม่ว่าความเสียหายเกิดกับคนไทยทุกคน 

ในสภาวะบ้านเมืองเป็นแบบนี้แทนที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนช่วยเหลือดูแลประชาชนเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาทำ เอา
ข้าว เอาน้ำ ยารักษาโรคไปช่วยเหลือดูแล หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เหมือนอย่างที่คนอื่นหรือศิลปินดารา
หลายคนที่ไม่ต้องการป่าวประกาศเขาทำกันน่าจะดีกว่าหรือไม่ ใช้มือทำดีกว่าใช้ปากพูด แบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่า 
เรื่องการบ้านการเมืองขอร้องให้พักไว้ก่อน รอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกก่อน ถึงตอนนั้น อยากจะพูด
อะไรก็พูดเลย แต่ขอให้เป็นข้อเท็จจริง ประเภทพูดป่าวๆ ท่องเป็นบทกลอนในฐานะนักพูดนั้น ประชาชนเขารู้ไส้รู้พุงกัน
หมดแล้ว 

นายเสกสกล กล่าวว่า ประสบการณ์ทางการเมืองอย่างนายณัฐวุฒิ นั้นน่าจะรู้ดีว่าอะไรจริง อะไรเท็จ พูดจริงเป็นอย่างไร 
และพูดเท็จผลของคืออะไร อย่าได้คะนองปากในช่วงที่ประชาชนกำลังลำบาก และบุคคลากรทางการแพทย์กำลังทำงาน
อย่างหนัก นายณัฐวุฒิ เองก็รู้ดีว่าโควิด มันรุนแรงและน่ากลัวขนาดไหน ขนาดนายณัฐวุฒิ เองก็จวนเจียนจะเป็น ไม่
เป็นอยู่ เพราะฉะนั้นมันใช่เวลาที่จะมาแซะกันในเรื่องทางการเมืองในตอนนี้หรือไม่ ยืนยันว่านายกฯ ไม่ท้อและไม่ทิ้งงาน
ที่บริหารอยู่ในขณะนี้แน่นอน ประชาชนกำลังเดือดร้อน นายกฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมแพทย์ก็ยังคง
ประชุมหารือกันทุกวัน ทั้งเรื่องการตรวจหาเชื้อ การขยายเตียง การขยายจุดฉีดวัคซีน รวมถึงวัคซีนก็ทยอยเข้ ามาแล้ว 
ทุกฝ่ายพยายามหาวิธีกันตลอดทุกวัน ไม่ได้มีเวลามารับฟังเรื่องต่างๆ ที่คนที่ไม่ได้ใช้สมองคิดออกมาพ่นน้ำลายหรอก 
วันๆ คิดแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญๆ จนประชาชนเบื่อหน่ายกันหมดแล้ว ถ้านายณัฐวุฒิ หยุดคิดริษยาได้ ก็จะเป็นคุณูปการ
ต่อประเทศอย่างมาก 
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“คงอยากจะลงถนนให้บ้านเมืองหายนะอีกครั ้งหรือไม่ เพราะแกนนำได้รางวัลต่างตอบแทนเป็นรัฐมนตรีถึง 2 
กระทรวงฯ การลงบนถนนก้าวข้ามศพประชาชนคนเสื้อแดงไปเอาตำแหน่งเสนาบดีใหญ่โต ยังหวังจะใช้แผนเดิมเพื่อจะ
ได้กลับมารับรางวัลตอบแทนอีกไช่ไหม ผมก็อยากบอกว่าประวัติศาสตร์บางครั้งก็ไม่ได้บันทึกซ้ำรอยเสมอไป อย่าคิดว่า
มวลชนจะรู้ไม่ทันว่าใครสู้แล้วรวย ใครสู้แล้วได้ดิบได้ดีเอาตัวรอด แต่คนที่เจ็บและชอกช้ำที่สุดคือมวลชนที่ถูกหลอกมา
บาดเจ็บล้มตายบนท้องถนน ทอดทิ้งมวลชนอย่างเจ็บปวดหัวใจ ถ้าอยากรู้อะไรดีๆ ว่าจริงหรือไม่ให้ไปถามนายสมหวัง 
อัสราษี อดีตเหรัญญิก นปช.เอาเอง ถูกกรมสรรพกร เรียกเก็บภาษี 572 ล้านบาท จนยอมล้มละลาย สาเหตุเป็นเพราะ
อะไร” นายเสกสกล กล่าว 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2858980 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 10:46 น. 

‘ณัฐวุฒิ’ นัดราชประสงค์ 1 ส.ค.นี้ ร่วมคาร์ม็อบ ก่อนมุ่งหน้า ถ.วิภาวดี เข้าขบวนใหญ่ 

 
‘ณัฐวุฒิ’ นัดราชประสงค์ 1 ส.ค.นี้ ร่วมคาร์ม็อบ ก่อนมุ่งหน้า ถ.วิภาวดี เข้าขบวนใหญ่ 

ตามที่ นายณัฐว ุฒ ิ ใสยเก ื ้อ แกนนำคนเส ื ้อแดง ประกาศร ่วมคารม็อบ โดยสมบัต ิท ัวร ์  บ ีบแตรไล่  พล.อ.ประย ุทธ์                           
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด   
นักกิจกรรมทางการเมือง ได้นัดหมายบน ถ.วิภาวดี วันท่ี 1 สิงหาคมนี ้

เดิมตั้งใจออกจากบ้านไปเลย แต่เอาล่ะ 

จัดให้ตามคำขอ 

1 สิงหาคม 11.00 น. พบกันที่แยกราชประสงค์ ใช้เส้นทางประตูน้ำมุ่งหน้าวิภาวดี มาสู้ด้วยกัน หลั่งไหลมาเป็นลาวา
ประชาชน 

มีของฝากติดมือกลับบ้านด้วย นะจ๊ะ 

ให้มันจบที่รุ่นมัน 

#ไล่ประยุทธ์“ 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2859014 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 13:06 น. 

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยื่นกสม.สอบรัฐ ใช้กม.จำกัดเสรีภาพ-คุกคาม ไม่นำไปสู่การแก้วิกฤต 

 
6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ยื่น กสม. ช่วยตรวจสอบการใช้กฎหมายจำกัดเสรีภาพปชช. -สื่อมวลชน หวั่นเป็นการคุกคาม 
ไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤต 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผย
ภายหลังการหารือร่วมกับกสม.กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) จากผู้แทน 6 องค์กร
วิชาชีพสื่อ ว่า กสม.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรวิชาชีพสื่อ โดยมีความห่วงกังวลต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดฉบับ
ที่ 27 และ ฉบับที่ 29 ซึ่งไม่เพียงจะกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเท่านั้น แต่ยัง
กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชนก่อนหน้านี้ กสม.เคยออกมาย้ำเตือน
รัฐบาลให้ทบทวนฉบับที่ 27 แต่รัฐบาลยังประกาศใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 29 ตามมาย่ิงอาจทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชนต้องตกอยู่ ในภาวะถูกคุกคาม และไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคโควิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง กสม. จะได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
ประเด็นดังกล่าวเสนอรัฐบาลต่อไป 

“ภาวะวิกฤต การรับรู้และส่งต่อข้อมูลข่าวสารอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องได้ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนและประชาชนอย่าง
เคร่งครัด อาจยิ่งไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ” ประธาน กสม.กล่าว และว่า นอกจากนี้ กสม.ยังได้หารือ
ถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เช่น การส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น เสรีภาพในการ
สื่อสารและการแสดงออกของประชาชน และการกำกับดูแลกันเองของสื่อเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2859393 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 13:16 น. 

กว่า 30 กลุ่มประกาศร่วม ‘คาร์ม็อบ’ ผนึกสมบัติทัวร์-จัดขบวนคู่ขนาน ทั่วไทย 1 ส.ค. นี ้

 
กว่า 30 กลุ่มประกาศร่วม ‘คาร์ม็อบ’ ผนึกสมบัติทัวร์-จัดขบวนคู่ขนาน ทั่วไทย 1 ส.ค. นี้ 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม สืบเนื่องกรณีนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นัดหมายจัดคาร์ม็อบในวันที่ 1 
สิงหาคมนี้ เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลาย
จังหวัด ประกาศเข้าร่วมแล้ว โดยในปริมณฑลและจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ จะเคลื่อนขบวนสมทบคาร์ม็อบที่ถนน
วิภาวดีฯ ส่วนจังหวัดอื่นๆ จัดกิจกรรมคาร์ม็อบแบบคู่ขนาน โดยกลุ่มที่ประกาศนัดหมายแล้วกว่า 20 กลุ่ม อาทิ 

1. กลุ่มลำพูนปลดแอก มี 2 จุดนัดหมาย คือ ลานหน้าธนาคารกรุงเทพ บ้านธิ เวลา 16.00 น. และหน้าสถานีรถไฟ
ลำพูน 16.30 น. 

2. กลุ่ม Korat No เผด็จการ เวลา 15.30 น. ที่ประตูชุมพล หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

3. กลุ่มขอนแก่นพอกันที และสมัชชานักศึกษาอีสาน เวลา 16.00 น. ที่บึงแก่นนคร 

4. กลุ่มเยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับกลุ่มสายบันเทิง โซนสุรินทร์ นัดหมาย 14.00 น. หน้าตลาดไอคิว 

5. คณะอุบลปลดแอก นัดหมาย 15.00 น. ที่สวนสาธารณะห้วยม่วง 

6. กลุ่มแดนดินถิ่นขบถ จังหวัดสกลนคร นัดหมายหน้าบิ๊กซีพังโคน เวลา 14.00 น. มุ่งหน้าสนามมิ่งเมือง 

7. กลุ่ม Trang Against Dictatorship นัดหมายที่จวนผู้ว่าราชการจงัหวัดตรัง เวลา 15.00 น. 

8. กลุ่มคนคอนจะไม่ทน รวมพล 14.00 น. ที่หัวถนน มุ่งหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. กลุ่มรังสิตพะยอมเก๋า นัดหมายหน้า ม.รังสิต เวลา 11.00 น. มุ่งหน้าถนนวิภาวด-ีรังสิต 

10. กลุ่มสระบุรีไม่เอาเผด็จการ นัดหมายที่ใต้สะพานข้ามแยก อบจ.สระบุรี (ขาเข้าเมือง) เวลา 15.00 น. 

11. กลุ่ม Protect Freedom และกลุ่มราษฎรนครปฐม นัดหมายเดินทางจากจังหวัดนครปฐม มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร 
นัดหมาย 11.00 น. ที่องค์พระปฐมเจดีย์ มุ่งหน้าถนนวิภาวด-ีรังสิต 

12. กลุ่มคนลำปางจะไม่ทน นัดระดมพลที่หอนาฬิกา 16.00-18.00 น. ใส่เสื้อดำขับไล่ร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
ขับรถเปิดไฟกะพริบบีบแตรไล่ประยุทธ ์
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13. สหพันธ์นักเรียนเพชรบูรณ์ นัดหมายรวมขบวนรถหน้าลานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา เวลา 15.00 น. เคลื่อน
ขบวนเวลา 16.00 น. 

14. กลุ่มพิจิตรปลดแอก นัดหมาย 17.00 น. ที่บึงสีไฟ 

15. กลุ่มแนวร่วมตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย นัดหมาย 14.00 น. วัดเขาสำเภาทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

16. กลุ่มอุดร พอกันที นัดหมายเวลา 16.00 น. ที่ทุ่งศรีเมือง 

17. ราษฎรกำแพงเพชร นัดหมาย 16.00 น. ที่วงเวียนต้นโพธิ ์

18. กลุ่มเชียงราย No เผด็จการ นัดหมายที่ห้าแยกพ่อขุนมังราย 16.30 น.เคลื่อนขบวน 17.30 น.มุ่งหน้าสวนตุง 

19. กลุ่มราษฎร พร้อมด้วยกลุ่มทะลุฟ้า และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นัดหมายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
10.30 น. เพื่อเคลื่อนขบวนไปถนนวิภาวดีฯ 

20. กลุ่มไทยไม่ทน นัดหมายหน้าป๊ัม ปตท. เลียบทางด่วนรามอินทรา มุ่งหน้าถนนวิภาวดี-รังสิต 

21. กลุ่มราษฎรยะลา นัดหมายหน้าป้ายพรุบาโกย เมืองยะลา เวลา 16.30 น. ขับรถวนรอบเมือง 

22. กลุ่มแนวร่วมนิสิตนครสวรรค์เพ่ือประชาธิปไตย นัดหมาย 14.00 น. ข้างเทศบาลฯ ถนนอรรถกว ี

23. กลุ่มภาคีไล่หมา นัดหมายที่แหลมแท่นจังหวัดชลบุรี เวลา 16.00 น. 

24. คณะราษฎรอยุธยา นัดหมายบริเวณสะพานลอยตรงข้ามศูนย์การค้าอยุธยา ซิตีพาร์ค 12.00 น. เคลื่อนขบวนสู่ 
กทม. 

25. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นัดหมาย 11.00 น. แยกราชประสงค์ มุ่งหน้าถนนวิภาวดี-รังสิต 

26. กลุ่มศิลปินเพื่อราษฎร นำโดย อาเล็ก โชคร่มพฤกษ์ นัดหมาย 10.00 น. ที่แยกราชประสงค์ แล้วมุ่งหน้าถนนวิภาวด ี

27. กลุ่มสุพรรณจะไม่ทน นัดเวลา 11.00 น. ที่หอคอยสุพรรณบุรี มุ่งหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประกาศ 3 
ข้อเรียกร้อง 

28. กลุ่มเชียงดาวจะไม่ทน ยังไม่ระบุเวลา/สถานที่ 

29. กลุ่มราษฎรกระบ่ี นัดหมายผ่านเพจ ‘กระบี่ไม่ทน’ ยังไม่ระบุเวลา/สถานที่ 

30. กลุ่มราษฎรลพบุรี นัดหมาย 16.30 น. ลานอนุสาวรีย์จอมพล ป. พิบูลสงคราม 31. กลุ่มประชาชนฝาง นัดหมาย 
13.00 น. หน้าวัดดงศรีเย็น 

นอกจากนี้ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ทายาท ‘โนเบิล’ ประกาศร่วมกิจกรรมคาร์ม็อบด้วย 

ทั้งนี้ การนัดหมายดังกล่าว นายสมบัติระบุถึงที่มาและจุดมุ่งหมายว่า เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศเรานี้ได้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยมีรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากไร้
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ความสามารถในการบริหารประเทศแล้ว ยังอวดฉลาด เลือกคนขาดหลักวิชา ประมาทต่อสถานการณ์โรคระบาดจน
ประชาชนล้มตายจำนวนมาก หลอกลวงว่าจะหาวัคซีนที่มีคุณภาพและเพียงพอ แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ 

จึงขอให้แต่ละกลุ่มประกาศเป็นด้อมหรือเจ้าภาพประจำถนนสายต่างๆ ใครอยู่ใกล้เส้นไหนหรืออยากไปตั้งขบวนกับใคร 
ตามสะดวก เช่น หน้าห้าง หน้าโรงเรียน หน้ามหาวิทยาลัย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ 

ด้อมหรือขบวนรถจากแต่ละถนน ล้อหมุนเข้ามาที่ ถ.วิภาวดี-รังสิต เพื่อมารวมกันขับ-ไล่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่าง
ทางให้เปิดไฟกะพริบ บีบแตร มาตลอดทาง ขอให้ขบวนรถจากจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 
นครปฐม อยุธยา จัดขบวนรถเข้ามาสมทบที่ถนนวิภาวดี-รังสิต 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2859411 
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30 กรกฎาคม 2564 23:00 น. 

“คนตาย” เขย่า “คนเป็น” 

 
ภาวะวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายลงไปเมื่อใด แม้จนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่มีการประกาศ
ออกมาชัดเจนว่า การระบาดในประเทศไทยได้เลยไปจากระลอกที่สามแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าความเสียหาย 
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละนาที ที่ผ่านไป กำลังสะท้อนถึงสถานการณ์ได้ชัดเจนว่า หนักหนาสาหัส เอา
การ ! 

จากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด ของรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาด้วยเชื่อมั่นว่า “จะเอาอยู่” หลังการ
ระบาดในระลอกที่สอง จากความผิดพลาดในวันนั้น ได้ดำเนินต่อเนื่องกินเวลายาวนานกว่า 3เดือน และยังกลายเป็นห้วง 
3 เดือนที่เต็มไปด้วยความสูญเสีย กระทบทั้งชีวิตความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจ และการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที 

จากภาพที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศที่มีผู้ป่วยล้มตาย เสียชีวิตอยู่ในที่สาธารณะ เป็นภาพที่น่าหดหู่ และเราต่างภาวนา
ว่าสิ่งเหล่านั้นคงไม่เกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอน ! 

แต่แล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันนี้ไม่เพียงแต่จะรุนแรงมากขึ้น เมื่อมีไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้า
โจมตีประชาชนเป็นวงกว้าง เกิดคลัสเตอร์ใหม่กระจายไปในหลายจังหวัด ขณะที่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนเข้ามา
ระดมฉีดให้กับประชาชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างทันท่วงที 

จนถึงวันนี้ปัญหา “คนพร้อม แต่วัคซีนไม่พร้อม” จึงยังกลายเป็นหนึ่งในวิกฤตที่ ทำให้ ครม.ทั้งคณะ นั่งไม่ติด โดย
เฉพาะตัว “บิ ๊กตู ่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ 
“ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ที่บัดนี้ได้กลายเป็น “หัวหน้าตำบลกระสุนตก”ไปเรียบร้อยแล้ว ! 

การบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาด ที่มาจากการประเมินสถานการณ์เลวร้ายของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19     
ต่ำกว่าความเป็นจริงตั้งแต่แรก จนทำให้เราเดินมาถึงการระบาดระลอกที่ 3 ซึ่งจากการประเมินล่าสุดของ “ทีมแพทย์” 
ในการประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันหยุดที่28 ก.ค.ที่ผ่านมา   
จะคาดการณ์ว่าอีก 4-6 สัปดาห์ “สถานการณ์จะดีขึ้น” ก็ตาม 
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ทว่าปัญหาใหม่ที่ซ้ำเข้ามาเวลานี้คือผลกระทบจากการที่มี ผู้ป่วยเสียชีวิตคาบ้าน ไม่เว้นแต่ละวัน กลายเป็นวิกฤติใหม่ที่
กำลังท้าทาย ผู้นำอย่างพล.อ.ประยุทธ์ อย่างหนักหน่วง 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ได้กำชับในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าต่อไปจะต้องไม่ให้เห็นภาพประชาชนมานอนรอความช่วยเหลือ หรือเสียชีวิต
ตามท้องถนนอีก ต้องนำผู ้ป่วยออกจากบ้านไปยังศูนย์พักคอย เร่งจัดหาเตียง ส่งโรงพยาบาลสนาม หรือนำส่ง
โรงพยาบาล 

“ ขอทุกหน่วยงานทำทุกวิถีทางลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่รออยู่ที่บ้าน และผู้ที่คอยรถมารับต้องไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทาง 
ต้องไม่ให้เห็นภาพนี้อีกต่อไปอีก ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่แค่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว ให้
ช่วยกันทำและคิด ว่าทำอย่างไรจะให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลสนาม” (22ก.ค.64) 

แต่ดูเหมือนว่าจากวันที่นายกฯสั่งการจนถึงวันนี้ พบว่าไม่เพียงแต่จะมีสถิติผู้ติดเชื้อโควิด ทำยอดนิวไฮไม่เว้นแต่ละวัน 
ยังพบว่าปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนไม่น้อย ต้องเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน ไม่ได้รับการรักษา ถูกส่งไ ปถึงมือหมอไม่ทัน ภาพ
เหตุการณ์ และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือการสร้างความหดหู่ อีกทางหนึ่งยังกลายเป็นความคับแค้นที่ไม่มี
ทางออกของอีกหลายครอบครัว ที่ต้องรับมือกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

การประชุมเพื่อหาทางออกจากวิกฤตของฝ่ายบริหาร มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้พล.อ.ประยุทธ์ จะยังคงใช้วิธีทำงานจากที่
บ้านหรือ เวิร์ค ฟอร์ม โฮม การสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการระดมฉีดวัคซีนในแต่ละวันให้ได้มากที่สุด การ
ขยายเตียงสนาม การจัดทำศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วยได้รับความร่วมมือทั้งจากกทม. กองทัพ ไปจนถึงภาคเอกชน  
แต่ดูเหมือนว่ายังเป็นการวิ่งล้อไล่ไปกับภาวะวิกฤต 

เหตุการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เสียชีวิตที่บ้านหรือล้มตายในที่สาธารณะ ได้กลายเป็น “ประเด็นร้อน” ที่พลิกกลับมา 
“เขย่า” พล.อ.ประยุทธ์ และครม.ทั้งคณะ ตอกย้ำว่าระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลล่าช้า ไม่อาจรองรับกับสิ่ งที่
เกิดขึ้นได้ กำลังบ่ันทอนขวัญและกำลังใจของผู้คนในสังคมไม่น้อย 

แม้วันนี้จะยังมีรัฐบาล นั่งบริหารประเทศ แต่กลับถูก “ฝ่ายค้าน” และ “แนวร่วมนอกสภาฯ” ไปจนถึง “ศัตรูคนเดิม” 
อย่าง “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ หยิบฉวยมา “เขย่า” ได้อย่างต่อเนื่องและเข้าเป้า ! 

รัฐบาลถูกโจมตีว่ามีสภาพไม่ต่างไปจาก “รัฐล้มเหลว” บริหารทั้งสถานการณ์และจัดหาวัคซีนซึ่งเป็นเสมือน “อาวุธ”    
ที่จะใช้ต่อสู้กับไวรัสโควิดก็ดันเหลวไม่เป็นท่า 

อดีตนายกฯทักษิณ ใช้โลกโซเชี่ยล ผ่านแอพคลับเฮ้าส์ทุกวันอังคาร เป็นเวทีวิพากษ์การทำงานของพล.อ.ประยุทธ์    
อย่างดุเดือด พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้ผู้คนได้เห็นว่า “วิสัยทัศน์” ของนายกฯประยุทธ์ กับอดีตนายกฯทักษิณ นั้น
แตกต่างกันลิบลับ แค่ไหน แน่นอนว่า แม้พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่อยากฟัง แต่อย่างน้อย เขาต้องเงี่ยหูฟังว่า “คู่ปรับ”    
พูดถึงตัวเองว่าอย่างไร อยู่ดี 
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ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังกลายเป็น “จำเลยสังคม” ต้องรับมือกับ เสียงโจมตี จาก “ฝ่ายค้าน” ที่อาศัยจังหวะเพลี่ยงพล้ำ
เข้ารุมขย้ำ โยนข้อกล่าวหาว่าเป็น “รัฐบาลฆาตกร” แล้วหล่อเลี ้ยงกระแส ให้ยืนระยะไปจนถึงวันเปิดอภิปราย            
ไม่ไว้วางใจ ซึ่งฝ่ายค้านตั้งเป้าถล่ม “บิ๊กตู่+5 รัฐมนตรี” ให้ได้ภายในสมัยประชุมสภาฯรอบนี้ ในเดือนก.ย.น้ี 

แน่นอนว่าประเด็นที ่เต็มไปด้วยความอ่อนไหวและเปราะบางเช่นนี ้ กำลังกลายเป็น “จุดอ่อน” ที ่ร ัฐบาลของ           
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเร่งแก้ไข ทำอย่างไร จึงจะไม่ให้ผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ตามบ้าน ต้องเสียชีวิต โดยไม่สามารถเข้ารับการ
รักษา แม้วันนี้จะมีหน่วยงานเอกชนและมูลนิธิ จิตอาสาหลายหน่วยงานยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ แต่ก็ยังไม่ทันต่อความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

การสั่งล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่มีการระบาดของไวรัสโควิดอย่างรุนแรงในระลอกแรกกำลังจะหมดลงอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้า เมื่อครบ 14วันแรก แต่ยังพบว่ารัฐบาลเองยังไม่สามารถใช้เวลา 14 วันจากการล็อกดาวน์รอบนี้พลิกให้
สถานการณ์ กลับมาเป็น “บวก” ได้ดีนัก 

และหากจะต้องใช้การล็อกดาวน์ที่เข้มข้นมากขึ้น ถึงขั้นปิดเมือง ตาม “อู่ฮั่นโมเดล” ในประเทศจีนที่เคยใช้แล้วได้ผลใน
คราวการระบาดอย่างหนักที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ตามมาเป็น “แผนที่สอง” ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตที่ฝ่ายรัฐบาล
ต้องประเมินว่าจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดให้หนักหนาลงไปอีกหรือไม่ 

แต่ที่แน่ๆ หากจากนี้ไปรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการ บัญชาการให้ทุกฝ่ายเร่งคลี่คลายปัญหาการรับและ          
ส่งต่อผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา การสูญเสียชีวิตทั้งที่บ้านและตามถนนยังคงมีให้เห็น ให้เศร้าใจ หดหู่ใจ 
ต่อไปเช่นนี้ น่าสงสัยว่า “คนเป็น” ที่ยังมีชีวิตอยู่ จะทานทนกับแรงเขย่า จาก “คนตาย” ที่ไปไม่ถึงมือหมอ ได้อีก
สักกี่ยก !? 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266399 
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30 กรกฎาคม 2564 23:00 น. 

เมื่อ “ก้าวไกล” อยู่นอกกระดาน ! 

 
ตลอดห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ไม่อาจละสายตา โดยเฉพาะประเด็นร้อนๆที่มี
ความพยายาม และจงใจพูดถึง “นายกฯพระราชทาน” ให้กลายเป็น “พลุ” ที่ถูกจุดจนทำให้ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ 
อันดับหนึ่ง ทั้งที่หลายคนรู้ดีว่า “ความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์” ! 

กระแส “# ไม่เอานายกฯพระราชทาน” เริ่มหนาหูมากขึ้น สอดรับกับที่ก่อนหน้านี้ ได้มีปฏิบัติการนำร่อง โจมตี “บิ๊กตู่”
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีเป็น “รัฐบาลล้มเหลว” จากการ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จนถึงบัดนี้รัฐบาลยัง “กู้วิกฤต” ไม่สำเร็จ แม้จะมีการสั่งล็อคดาวน์
พื้นที่ความเสี่ยงสูงสุด 13จังหวัดไปแล้วก็ตาม 

ทว่ากระแสนายกฯพระราชทานที่ไม่เพียงแต่จะกระแทกไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้นว่า เขาสมควรที่จะถูก “เปลี่ยนตัว” 
เป็นม้าที่ว่ิงต่อไปไม่ไหวแล้วเท่านั้น แต่ข่าวลือดังกล่าวยังกระทบไปถึง “สถาบัน” จนกลายเป็นเรื่องที่มิบังควร 

การออกมาให้ความเห็นของ “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แสดงเหตุผลเอาไว้ชัดเจน 

“ต้องตอบตามรัฐธรรมนูญเลยว่า นายกฯพระราชทานไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ถ้าสมมุติว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม จะลาออกก็ต้องกลับมาดูว่าตอนที่มีการเลือกตั้ง พรรคการเมืองเเต่ละพรรคเสนอใคร
เป็นนายกฯในตะกร้าบ้าง ถ้านายกฯลาออก ก็ต้องไปไล่ดูรายชื่อที่เคยถูกพรรคการเมืองเสนอ เป็นเเคนดิเดตนายกฯ ที่
เหลือว่ามีใครบ้าง ซึ่งไม่มีช่องทางที่จะมีนายกฯพระราชทาน 

ในโลกออนไลน์คงเขียนไปกันอย่างนั้น นายกฯพระราชทานมันเกิดขึ้นไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ และตนต้องตอบตาม
กฎหมาย จะตอบนอกเหนือจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปไม่ได้” (26 ก.ค.2564) 

นักการเมืองในปีกของ พรรคพลังประชารัฐ หลายคนต่างออกมาโต้กลับ พุ่งเป้าไปยังทักษิณ ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า
ขอให้เสียสละเพื่อชาติ ด้วยการหยุดยุแหย่ให้คนในชาติต้องทะเลาะกันเอง โดยฉพาะอย่างยิ่งให้เลิกฝันเรื่องจะได้กลับมา 
ด้วยวิธีพิเศษ หรือแม้จะคิดเรื่องนายกฯพระราชทาน 
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“ที่ผ่านมา มีหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีการพูดถึง
เรื่องนายกฯพระราชทานมาโดยตลอด ถามว่ามีสักครั้งหรือไม่ที่ทำได้ ขอให้ไปดูรัฐธรรมนูญว่าทำได้หรือไม่ อย่าเอา
สถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง คนที่พูดถามว่าต้องการอะไร ต้องการทำลายสถาบันหรือไม่ หรือมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
การปกครองหรือไม่ ซึ่งต้องมาดูว่าฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการกับคนเหล่านี้อย่างไร”  สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค
พลังประชารัฐ ระบุ 

อย่างไรก็ดีมีปฏิกิริยาจาก “รัฐบาล” ที่น่าสนใจ เมื่อมีการให้ข่าวโดยอ้าง “แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคง” ออกมายืนยัน
ว่า นอกจากจะไม่มีนายกฯพระราชทานแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ คือชายชาติททหาร จะไม่มีวันเอาตัวรอด หนีปัญหาอย่าง
แน่นอน และยังมีเวลาบริหารประเทศ ยาวไปอีก 1ปีครึ่ง 

“ เป็นการเต้าข่าว และเรื่องการที่จะมีนายกฯพระราชทาน หรือเปลี่ยนตัวนายกฯนั้นไม่เป็ นความจริง 100% เพราะ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไม่ได้ทำอะไรผิด กรณีนี้เป็นการนำเรื่องการเมืองมาเล่น 
เพื่อหวังปั่นกระแส” (26ก.ค.2564) 

แน่นอนว่าความพยายามและความต้องการที่จะ “เปลี่ยนตัวนายกฯ” ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยิ่ งเมื่อมี
ความไม่พอใจต่อการบริหารนโยบายแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ล้มเหลว บวกกับ “ความขัดแย้ง” จากฝ่ายการเมืองที่ยืนอยู่
ตรงข้าม มาบรรจบกันในห้วงเวลาที่คะแนนนิยมของตัวพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในช่วง “ขาลง” จึงกลายเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้ฝั่งตรงข้ามไม่น้อย 

โดยเฉพาะอดีตนายกฯทักษิณ เองที่เจ้าตัวประกาศกลางแอพฯคลับเฮาส์ ว่าจะกลับเมืองไทยแน่นอน ส่วนจะกลับมา
เมื่อไหร่และอย่างไรนั้น จะบอกอีกที 

ทั้งนี้ไม่ว่าการจุดกระแส “นายกฯพระราชทาน” จะมาจากฝีมือของ “ใคร” ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่า “พรรคก้าวไกล” และ 
“คณะก้าวหน้า” ที่มี “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นประธาน ย่อมไม่ได้ “ประโยชน์” จากเกมการต่อสู้ครั้งนี้ อย่างชัดเจน
มากกว่าใคร ! 

การออกมาส่งสัญญาณ “ไม่เอานายกฯพระราชทาน” ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเท่านั้น แต่ “ปิยบุตร แสงกนก
กุล” เลขาธิการคณะก้าวหน้า ยังเสนอ2แนวทางที่ “ห่างไกล” ออกไป ทั้ง 1. พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก และให้สภาเลือก
นายกฯคนใหม่แทน จากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เท่าที่เหลืออยู่ จากนั้น 2.ให้นายกฯคนใหม่ ต้องตกลงกันให้แน่ชัดว่า 
มีภารกิจ “เฉพาะกิจ” ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อทำสองเรื่อง คือ แก้ไขวิกฤตโควิด และแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลาไม่เกิน 
1ปี 

อย่างไรก็ดีการออกมาเบรคกระแสข่าวจาก “ฝ่ายรัฐบาล” ว่าไม่มีเรื่องนายกฯพระราชทาน เป็นแค่การปั่นกระแสข่าว
เท่านั้น คือความชัดเจนแล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะสู้ต่อและจะไม่มีการลาออก ตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล 
ต้องการ 

เป็นอันว่าเกมจุดพลุจาก “มือมืด” ว่าด้วยนายกฯพระราชทาน เป็นอันยุติลง แม้กองเชียร์อดีตนายกฯทักษิณ จะผิดหวัง
กันเล็กๆอยู่บ้างก็ตามที แต่ไม่ว่าจะเป็นเกมใด ทั้งการนายกฯคนนอก หรือแม้แต่จะให้เลือกนายกฯจากบัญชีรายชื่อเดิมที่
มีอยู่ ก็ล้วนแล้วแต่ไม่มี ชื่อธนาธร เข้ามาเป็นแคนดิเดต เกาะขบวนใดขบวนหนึ่งขึ้นมาได ้
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หรือแม้แต่การปั่นข่าว “ดีลลับ” ระหว่าง “พรรคพลังประชารัฐ”กับ “พรรคเพื่อไทย” เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หลังการ
เลือกตั้ง ก็ยังเป็นเส้นทางที่ “กัน” พรรคก้าวไกล ออกจากวงจรไปโดยปริยาย 

จึงมีรายงานข่าวผุดขึ้นมาไล่ล้อกันว่า กองเชียร์ของทักษิณ จุดพลุว่ าด้วย นายกฯพระราชทาน แต่ในโลกโซเชี่ยล 
พรรคเพื่อไทยต้องมาพ่ายเกมด้วยการที่มีมือดี มีแนวคิดทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกับแกนนำคณะก้าวหน้าและ 
ม็อบราษฎร ปั่นกระแส “ไม่เอานายกฯพระราชทาน” ขึ้นมาเบียดจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ อย่างที่เห็น ! 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266396 
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30 กรกฎาคม 2564 23:00 น. 

“บิ๊กตู่” เลือกขุนพล เสริมทัพ ทำเนียบฯ “บิ๊กไก่” เต็ง เลขาฯสมช. วัดใจ “เซอร์ไพรส์” 
เขย่าโผทหาร 

 
เก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ดูจะกลายเป็นที่รองรับ การแต่งตั้งโยกย้ายทหารไปแล้ว กลายเป็น
เก้าอี้ ที่คนใน สมช.ต้องทำใจให้ยอมรับ และชินชาว่าจะต้องเป็น บิ๊กทหาร มานั่งเสียบยอด 

แม้ปีนี้ จะมี รองเลขาฯสมช. ที่ยังไม่เกษียณจ่ออยู่ถึง 3 คน คือ รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ และ ศิริวรรณ สุคนธมาน และ 
ฉัตรชัย บางชวด แต่ก็ดูจะไม่เข้าตา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้ง รัชกรณ์ และ ฉัตรชัย ยัง
มีอายุราชการเหลืออีกหลายปี พล.อ.ประยุทธ์ จึงส่ง รัชกรณ์ เพื่อนสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาฯ ร่วมรุ่นของ นิชา หิรัญบูรณะ 
ธุวธรรม รองเลขาฯนายกฯ ไปเรียน วปอ.64 ด้วยกัน ส่วน ศิริวรรณ แม้จะเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ของ “ปลัด
ฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย ก็ตาม แต่ความเป็นผู้หญิง ก็ไม่เข้าตา นายกฯ และฝ่ายความมั่นคง 

เพราะในอดีต ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ รัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 มาเป็นนายกฯนั้น ได้ยอมให้ รองเลขาสมช. ที่เป็นพล
เรือน ขึ้นมาเป็นเลขาฯสมช. แค่คนเดียว คือ อนุสิษฐ คุณากร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาฯสมช. 
ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง ให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง 

แต่จากนั้นมาตั้งแต่ 2558 ทหาร จาก บก.ทัพไทย และ กลาโหม ก็ยึดเก้าอี ้ เลขาฯสมช. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 
“บิ๊กแอ๊ว” พล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ต่อด้วย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา และ  มา พล.อ.ณัฐพล นาค
พาณิชย์ คนปัจจุบัน ที่กำลังจะเกษียณ 30 ก.ย.นี้ “บิ๊กแก้ว” พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด จึงเสนอชื่อ “บิ๊ก
ไก่” พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร รุ่นน้องทหารม้า ตท.22 

ขณะที่กลาโหม เสนอชื่อ “บิ๊กโจ้” พล.อ.ณตฐพล บุญงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษปลัดกลาโหม แกนนำ ตท.21 ที่เคย ถูก
วางตัว เป็น เลขาฯสมช.ไว้ ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีก่อน มาให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณา 

ทั้ง พล.อ.ณตฐพล และ พล.อ.สุพจน์ ล้วนเคยเป็น แคนดิเดท ผบ.ทหารสูงสุด แต่เมื่อ การโยกย้ายปี 2562 “บิ๊กแดง” 
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองราชเลขาธิการ ที่ขณะนั้นเป็น ผบ.ทบ. และ ผบ.ฉก.ทม.รอ. 904 ส่ง พล.อ.เฉลิมพล ทหาร
ม้าคอแดง ให้ข้ามจากทบ. มาเป็น เสธ.ทหาร เพื่อจ่อขึ้น ผบ.ทหารสูงสุด ที่เป็นทหารคอแดง คนแรก พล.อ.เฉลิมพล จึง
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ต้องหาตำแหน่งชดเชย ให้ พล.อ. ณตฐพล และ พล.อ.สุพจน์ ในการโยกย้ายคราวนี้ และมีแนวโน้มว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จะเลือก 

พล.อ.สุพจน์ ตามที่ พล.อ.เฉลิมพล เสนอมา เพราะจะทำให้การจัดโผของ บก.ทัพไทย ลงตัวง่ายขึ้น อีกทั้ง พล.อ.สุพจน์ 
มีอายุราชการถึง ต.ค. 2566 หาก เป็นเลขาฯสมช. จะนั่งยาว 2 ปี เลยทีเดียว พล.อ.สุพจน์ ยังเป็นทหารม้า เช่นเดียวกับ 
พล.อ.เฉลิมพล จึงพยายาม สนับสนุน เต็มที่ แม้จะเป็นรุ่นน้อง ก็ตาม 

แต่พล.อ.เฉลิมพล ไม่ได้เสนอชื่อ เพื่อน ตท.21 อย่าง “บิ๊กโป๊ป” พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ(สปท.) แม้จะถูกมองว่า มีคุณสมบัติตรงสเปค เลขาฯสมช. 

เพราะมีความเป็นนายทหารอินเตอร์ เรียนจบ รร. เสธ.ทบ.เยอรมัน และ วปอ.ฝรั่งเศส และ เป็น ผช.ทูตทหาร รัสเซีย 
และ เป็น อดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้าย (ผบ.ศตก.) ที่ผ่านการฝึกกับต่างประเทศมานับไม่ถ้วน ที่
สำคัญคือ เป็นทีมงานสายความมั่นคง ของ พล.อ.ประวิตร ด้วย 

แต่ก็คาดกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้องยกเก้าอี้ เลขาฯสมช. ให้กองทัพ ใช้แก้ปัญหาการโยกย้ายทหาร และ เลือก พล.อ.สุ
พจน์ ที่เป็นนักรบเหรียญรามา ในสมรภูมิร่มเกล้า จนได้รางวัลเกียรติยศจักรดาว เมื่อปี 2562 ในฐานะศิษย์เก่า ตท.22 
เคยเป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร ที่ก็เคยเป็นหลักในการฝึกร่วมผสมคอบร้า โกลด์ มา และเคยไปเรียนภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกันที่เทกซัส และจบ รร.เสธ.ทบ.สหรัฐ Intermediate Level ที่แคนซัส 

ส่วน พล.อ.ณตฐพล ซึ่งเป็น อดีต ผช.ทูตทหาร ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้ากรมข่าวทหาร นั้น 
คาดว่า จะได้โยกจากกลาโหม กลับ บก.ทัพไทย ถิ่นเก่า ไปเป็น เสนาธิการทหาร 

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคย กับ พล.อ.สุพจน์ แต่ก็ถือว่า เป็นนักรบเหรียญรามา ด้วยกัน แต่ต่าง
สมรภูมิต่างเวลา 

อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา พล.อ.เฉลิมพล ก็ชง พล.อ.สุพจน์ ด้วยการให้ประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ และ ศบค. แทน และ
มอบหมายให้ลงพื้นที่ ตรวจจุดตรวจต่างๆ แทน 

แต่โดยสถานการณ์โควิด ที่ยังไม่คลี่คลาย เลขาฯสมช.คนใหม่ จะต้องมีบทบาท ใน ศบค. แต่อาจจะไม่เท่า พล.อ.ณัฐพล 
ที่รับศึกหนักมาตลอด เกือบปี ที่เป็น เลขาฯสมช. 

และคาดกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะดึงตัว พล.อ.ณัฐพล ให้ช่วยงานต่อ แม้จะเกษียณแล้ว เพื่อให้งานต่อเนื่อง เลขา สมช.
คนใหม่ จะได้มีเวลา ทำงานในด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ 

แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีการถอดรหัส คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่กล่าวถึง การเลือก ข้าราชการระดับสูง ในที่ประชุม 
ครม. ที่มีการตีความว่า หมายถึงทั้งปลัดมหาดไทย และ เลขาฯสมช.คนใหม่ว่า จะต้องเป็นคนที่ต้องสามารถทำงานเชิง
รุกได้ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีวิสัยทัศน์ในการทำงานสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ต้องมีความสามารถ 
และเป็นที่ยอมรับ แล้วก็เป็นที่ประจักษ์ได้จากผลงานที่ผ่านมา ต้องมีความรู้  ความชำนาญความสามารถในหน้าที่เป็น
อย่างดีซึ่งในเรื่องของการทำงาน ในอดีตมีผลงานที่ชัดเจน ที่สำคัญ จะต้องเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนขยัน อดทน 
และก็จะต้องมีใจจงรักภักดีด้วย 
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ที่คาดว่า จะมีการแต่งตั้ง เลขาฯสมช.คนใหม่ โดยนำเข้าที่ประชุม ครม. ราวต้นเดือน ก.ย. ที่เวลานั้น โผทหาร ได้ถึงมือ 
นายกฯ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว ที่รอดูว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะมีเซอร์ไพร้ซ์อะไร หรือไม่ เพราะการเลือก เลขาฯสมช. 
อาจต้อง ปรึกษาหารือ พล.อ.ประวิตร รองนายกฯฝ่ายความมั่นคงด้วย 

เพราะมีข่าวสะพัดว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ เลือก พล.อ.ชัชชัย เป็นเลขาฯสมช. จะทำให้การโยกย้ายของ บก.ทัพไทย ไม่
ลงตัว เพราะจะต้องหาตำแหน่ง รองผบ.ทหารสูงสุด รองรับ แต่ก็จะสะเทือน โผของ ทัพไทย ไม่น้อย ยกเว้น เสียแต่จะ
ส่ง พล.อ.สุพจน์ ข้ามมาเป็น รองปลัดกลาโหม เพื่อแลกกับการส่ง พล.อ.ณตฐพล ข้ามจากกลาโหม ไปเป็น เสนาธิ
การทหาร 

เพราะก่อนหน้านี้ เคยมีชื่อ พล.อ.สุพจน์ มาชิง ปลัดกลาโหม แต่เจอความแข็ง ของ ตท.20 ที่ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 
ปลัดกลาโหม น้องรัก “บิ๊กป้อม” วางตัว “บิ๊กหน่อย” พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ.ให้ข้ามมา เป็นปลัดกลาโหม 
ไว้แล้ว 

ดังนั้น พล.อ.สุพจน์ มาเป็น รองปลัดกลาโหม จ่อเป็นปลัดกลาโหม ต่อจาก พล.อ.วรเกียรติ ในปลายปี 2565 ก็ได้ แต่
เชื่อกันว่า พล.อ.เฉลิมพล คงผลักดัน พล.อ.สุพจน์ เป็น เลขาฯสมช.เต็มที่ และท้ายที่สุด ก็มีสัญญาณแล้วว่า พล.อ.
ประยุทธ์ จะเลือก พล.อ.สุพจน์ เป็นเลขาฯสมช. 

และ เมื่อตำแหน่ง เลขาฯสมช.ลงตัว แล้ว การจัดโผทหาร ก็เดินหน้าต่อ โดย มีนัดหมาย ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้ง
โยกย้ายทหาร หรือ บอร์ด 7 เสือกลาโหม กลางเดือน ส.ค. นี้ เพื่อเคาะทุกตำแหน่ง 

จัดโผทหาร เสร็จแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จะได้ไปทำสงครามโควิด และ ทำศึกการเมือง ที่กำลังหนักหน่วง ต่ออย่าง
เต็มที่ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/266395# 
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31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น. 

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย" 

 
"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว 
    จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ 
    ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา 
    ที่อุตส่าห์ปันเศษ-ปันส่วนส่งมาให้ ใครที่ปักใจว่าไฟเซอร์คือ "วัคซีนเทพ" mRNA ที่รอคอย คงสมหวัง 
    ไงก็ดูให้ดีก่อนฉีดนะ .... 
    วัคซีนใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วจึงโละมา ไม่ใช่อะไร เพราะไฟเซอร์เป็นวัคซีนเทพ อายุเขาเป็นอายุทิพ  
    แต่แค่ล้านกว่าโดส น่าจะจัดสรรปันส่วนไปตามกลุ่มเป้าหมายก่อน สาวกที่จดจ่อต้องรอล็อตรัฐบาลสั่งซื้อ ๒๐ ล้าน
โดส ที่จะมาปลายปีนั่นแหละ 
    ปลายปีก็อีกแป๊บเดยีว.... 
    สวมแมสก์กระชับจมูกรอกันไว้ตุลา.เป็นต้นไป วัคซีน mRNA ที่ปรารถนา ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันฯ และแอ
สตร้าเซนเนก้า วัคซีน viral vector   
    ก็จะประดัง-ประเดมากองรวม! 
    สำหรับผม ไม่ใช่คนเรื่องมาก มีอะไรให้ฉีด ก็ฉีด จะซิโนแวค หรือแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดได้ทั้งนั้น ยิ่งสูตรต้มยำ "ลุงยง"  
แซ่บดี ชอบ ชอบ 
    แต่บอกตรงๆ.... 
    ไม่ขอฉีดวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ของสหรัฐฯ  
    เพราะอะไร ไม่ใช่ไบแอส แต่เดี๋ยวจะบอก! 
    จะฉีดก็ต่อเมื่อ เป็นวัคซีน mRNA "ChulaCOV-19" ของไทยเท่านั้น 
    หรือไม่ก็ วัคซีนเชื้อตาย "HXP-GPOVac" ที่ใช้ไข่ไก่ฟักของมหิดลและองค์การเภสัชฯ 
    อีกตัว.... 
    วัคซีนสัญชาติไทยแท้ “ใบยาไฟโตฟาร์ม” สตาร์ทอัปสังกัดจุฬาฯ ที่ผลิตวัคซีนจากพืช คือใบยาสูบสำหรับใช้ในมนุษย์
แห่งแรกในเอเชีย  
    กันยา.ที่จะถึงนี้ ถึงขั้่นทดสอบในมนุษย์แล้ว มั่นใจผลสำเร็จ ไปถึงขั้น "วิจัยวัคซีนรุ่น ๒" รองรับ "ไวรัสกลายพันธ์ุ" 
    ความจริง ของไทยมีอีกตัว.... 
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    เป็นวัคซีน DNA "COVIGEN" พัฒนาโดย "ไบโอเนท-เอเชีย" บริษัทร่วมทุน "ไทย-ฝรั่งเศส" อยู่ระหว่างทดสอบใน
มนุษย์ ระยะที่ ๑ กับอาสาสมัครที่ออสซี่  
    เนี่ย.... 
    ตั้งสติกันซักนิด อย่ามองแต่ชาติอื่นเป็นเทวดา เห็นเขาผลิตวัคซีนรุ่นฉุกเฉินออกมา ซึ่งยังไม่มีใครรับประกันได้ถึง
ความชัวร์ ก็ซูฮกเป็น "วัคซีนเทพ" กันตะพึด 
    หัดมองแบบให้เกียรติบ้านตัวเอง เชิดชู-ยกย่อง คนไทยและมั่นใจในศักยภาพไทยด้วยกันบ้าง  
    รู้ไว้ด้วย วิทยาการคิดค้น-วิจัย-พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยทุกวันนี้ "ระดับโลก" แล้ว 
    ปี ๒๕๖๕ ไม่ต้องไปง้อวัคซีนประเทศไหน ของประเทศไทยเราเอง ทั้งจุฬาฯ-มหิดล จะผลิตออกมาให้ใชใ้นประเทศ   
    ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ระดับไหน วัคซีนแบรนด์ไทย ก็ระดับนั้น แถมชื่อได้ ฉีดแล้วปลอดภัย "ไม่เปลี่ยนแปลงสาร
พันธุกรรม" แน่นอน! 
    คนบางพวก มัวแต่เล็มหญ้า-เล็มฟางที่ไอ้สามสัสสุมให้ เป็นอาหารทิพย์ เล็มแล้ว "ด้อยค่า" ประเทศตัวเอง ด้วยหลง
เป็นเทพรุ่นใหม่ ไปถึงขั้นตบหัวสั่งสอนครูบาอาจารย์ ตั้งแต่อธิการฯ ยันอาจารย-์อาจม 
    ที่จริงก็สมน้ำหน้า.... 
    ตามตรรกะพื้นฐาน ศิษย์เป็นแบบไหน ผู้บริหาร-ครูบาอาจารย์ มันก็เป็นแบบนั้น 
    คือเบ้าแบบไหน ที่หลอมออกมา ก็แบบน้ัน 
    ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มีคำอธิบายทางวิชาการเหนือกว่า "ความจริง" ข้อนี้มั้ย? 
    ถ้าระบบมหา'ลัย สอนให้นักศึกษารู้แค่ตำราวิชาเรียน 
    ไม่ต้องมีมหา'ลัยก็ได้  
    ยุคนี้ ศึกษา-ค้นคว้าในระบบดาต้า มีให้ครบเหนือกว่าไปเป็นศิษย์งั่งให้พวก 'จานชังชาติ สนตะพายเป็นไหนๆ! 
    ที่ต้องมีมหา'ลัย มีครูบาอาจารย์ เจตนาหลัก นอกจากให้เด็กเรียนเอาวิชาความรู้แล้ว  
    ก็หวังให้มหา'ลัย สอนความเป็น "คนคุณภาพ" ให้กับนิสิต-นักศึกษา จากดิบเป็นบัณฑิต คือคนสุกแล้ว สู่สังคม 
    หวังให้กล่อมเกลาศิษย์สู่สายเลือดดี ยึดมั่นใน "ชาติ-ศาสน-์กษัตริย์" รากเหง้าแผ่นดินและโคตรเหง้าตัวเอง 
    หวังให้รู้จัก "ให้เกียรติ" สถาบันศึกษา.... 
     ให้กตัญญู-รู้คุณครูบาอาจารย์ และรู้จักให้เกียรติตัวเอง ที่คลอดจากมดลูกไทย 
    หวังให้อบรมบ่มเพาะ ให้รู้หน้าที่ และภาระบัณฑิต 
    ว่าเมื่อสำเร็จออกไปจากเบ้าหลอมสู่ความเป็นบัณฑิตแล้ว หน้าที่บัณฑิต คือต้องรักษาชาติ ไม่ใช่ขายชาติ ทำลาย
สถาบัน 
    และคนเป็นครูบาอาจารย์ ผู้บริหารแต่ละมหา'ลัย ด้วยจิตใต้สำนึกคนระดับนั้น ต้องตระหนักรู ้
    ว่าอัน "ปริญญา-วิชาความรู้" ที่สอนให้เด็กเรียนน้ัน 
    แค่ใช้ "เลี้ยงตัว"      
    แต่ที่จะใช้เลี้ยงชาติบ้านเมืองและสังคมได้นั้่น คือ ศีลธรรม, ซื่อสัตย,์ อดทน,ศรัทธา, สละประโยชน์ตน เพื่อประโยชน์
รวม  
    นี่คือ "ความเป็นคน" ที่ชาวบ้านมุ่งหวังจะได้จากการส่งลูกหลานไปเรียนมหา'ลัย 
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    มหา'ลัย ต้องสอน "สัตว์" ประเภทคน ให้เป็น "มนุษย์" คือผู้ฝึกใจแล้วประเสริฐ 
    ไม่ใช่สอน "สัตว์" ประเภทคนให้เป็น "สัตว์เดรัจฉาน" คือผู้ไม่มีความนึกคิด ไม่รู้จักเหตุและผล 
    บางที ก็ไม่อยากโทษเด็ก-โทษคนรุ่นใหม่ เพราะเยาวชนเหมือนผ้าขาว แต่ที่แปรเปลี่ยนเป็นผ้าขี้ริ้วสกปรก  
    ผ้าเปลี่ยนสีตัวเองไม่ได ้
    คนอบรมบ่มเพาะ คือครูบาอาจารย์ ตามโรงเรียน-มหา'ลัยบางแห่งนั่นแหละ "ย้อมเด็ก"  
    จาก "ขาวบริสุทธิ์" ให้ต้องเป็น "บาปบริสุทธิ์" ในวันนี้! 
    กรรมสนองทันตาแล้วมิใช่หรือ? 
    "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ" ด้วยปฐมบท ศิษย์ "ตบกะโหลก" อาจารย์ ตั้งแต่อธิการฯ ยัน'จารย์ผู้ประศาสน์แต่วิชา  
    ไม่ "ประศาสน์ความเป็นคน"! 
    เพราะครู-อาจารย์ "หน้าไหว-้หลังหลอก" ต่อหน้าที่นั่นแหละ 
    รุ่นใหม่ "นักศึกษา" วันนี้ จึงด่าชนิดจิกกระบาล ลากอาจารย์ให้มากราบตีนศิษย์! 
    ย้อนมาคุยเรื่องวัคซีนต่อ.... 
    ที่ผมบอก ไม่ขอฉีดวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์ โมเดอร์นา ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดี มันดีแน่ 
    ถ้าไม่ดีจะมีคนเสียเป็นแสนๆ นั่งเรือบินจากไทยไปฉีดที่สหรัฐฯ มาอวดกันหรือ? 
    แต่ผมกลัวผลข้างเคียงอันอาจเกิดขึ้นในระยะยาว ผมเชื่อความปลอดภัยในวัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยวิธีอื่นๆ เช่นวัคซีนใบยา วัคซีนไข่ไก่มหิดลมากกว่า 
    การสร้างภมูิด้วยวัคซีน mRNA  อย่างไฟเซอร์ โมเดอร์นา ยังไม่มีใครรับรองได้ แม้กระทั่ง FDA ของสหรัฐฯ  
    ว่าในระยะยาว.... 
    ด้วย mRNA ที่เกี่ยวพัน DNA มนุษย์โดยตรง มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง "พันธุกรรมมนุษย์" หรือไม่? 
    "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา" ของสหรัฐฯ (FDA) เบี่ยงตอบเพียงว่า 
    "เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยทดสอบในวงกว้างกับมนุษย์มาก่อน และไม่อาจรู้ได้ว่า จะมีผลข้างเคียงรุนแรงในระยะยาว
หรือไม่?" 
    "ที่อนุมัติให้ออกมาใช้ ผ่านแค่ขั้นทดลองที่จำเป็น ๓ ขั้นตอน "รวดเดียว" พร้อมกัน เพื่อให้ได้วัคซีนมาใช้อย่างรวดเร็ว
ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น" 
    ที่พูดนี่ เป็นทัศนะตอบสนองส่วนตัว ไม่ได้เจตนาด้อยค่าวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์-โมเดอร์นา  
    คือใครใคร่ฉีด-ฉีด ส่วนผมไม่ใคร่  
    กลัวแบบโง่ๆ ว่า .... 
    ฉีด mRNA ประจำ มันจะกระตุ้นยีนในเซลล์ร่างกายให้ผลิตโปรตีนแบบเดียวกับส่วนหนามของไวรัสออกมาซ้ำแล้วซ้ำ
อีก 
    โปรตีนมันสะสม อาจกลายเป็นสารพิษได้ ถ้ามันทำให้กลายเป็นมนุษย์สายพันธ์ุเอเลียนขึ้่นมาละก็ ยุ่งตายห่ะ! 
    ต่างกับวัคซีน ChulaCov-19 ถึงเป็นวัคซีน mRNA เหมือนไฟเซอร์ โมเดอร์นาก็จริง  
    แต่ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วของสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา โดยไม่ใช้ "ตัวเช้ือ" เลย 
    เมื่อฉีดเขาไปแล้ว ชิ้นส่วนสารพันธุกรรมจิ๋วก็จะไปสร้างโปรตีนที่เป็นปุ่มหนามของไวรัส กระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน 
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    เสร็จแล้ว เจ้า mRNA สูตร ChulaCov-19 ก็จะสลาย โดยไม่สะสมในร่างกาย 
    เนี่ย.... 
    ด้วยความเชื่อส่วนตัว ไร้วิชาการรองรับ ผมจึงรอวัคซีนไทย เพราะ "ชีวิตผมรอได้" 
    เชื่อวัคซีน mRNA ของสหรัฐฯ แต่ไม่ไว้ใจ เกิดมีใครคิดไม่ซื่อ หวัง "เปลี่ยนพันธุกรรม" มนุษย์ขึ้นมา ผมยังอยากเป็น
คน ไม่อยากเป็นสัตว์ประหลาด! 
    ดังนั้น ใครอยากฉีด mRNA ของสหรัฐฯ ก็ฉีดไป ผมขอบายหนึ่งคน 
    รอฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม ๒ ต่อไป มั่นใจ "วัคซีนไทย" ใบยาของจุฬาฯ , เชื้อตายของมหิดล และ mRNA จุฬาฯ 
คอฟ เท่าน้ัน 
    ถ้าจะตาย... 
    ได้ตายแบบ "ช่วยทดสอบ" วัคซีนให้ไทย มีอะไรต้องเสียดาย...หือ? 
 

คนปลายซอย 
 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/111690 
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ฝ่ามรสุมหนัก 

 
3 วิกฤติ สะเทือนรัฐบาล ก่อนจะว่าถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวัน ซึ่งมีตัวเลขสูงขึ้นเป็นลำดับไม่มีท่าที
ลดราวาศอกลงไปแม้แต่น้อย 

สหรัฐฯส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยเรียบร้อยแล้ว 1.54 ล้านโดส และอีกระยะหนึ่งจะส่งให้อีก 2.5 ล้านโดส 

ชุดหลังนี้ พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์ เชื้อสายไทย-อเมริกัน ซึ่งได้ร้องขอจาก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นกรณีพิเศษ 

ยังไม่ได้ตรงๆก็ต้องเล่นทางอ้อมไปก่อน 

อีกชุดหนึ่งรัฐบาลอังกฤษจะบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้ไทย 415,000 โดส ซึ่งจะส่งถึงไทยเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี ้

เพื่อให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกัน 

แต่เดือนละ 10 ล้านโดสนั้นเป็นไปไม่ได้... 

ด้วยเงื่อนไขและความจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนทาง อย.ได้ประกาศถึงผู้ประกอบการใดมีความพร้อมในการนำวัคซีนยี่ห้อ
อื่นๆนอกจากที่ประกาศไปแล้ว 6 รายการ ทาง อย.ยินดีและพร้อมที่จะจดทะเบียนให้ 

แต่ตอ้งมีคุณภาพและความปลอดภัย 

รัฐบาลตอนน้ีต้องบอกว่ากำลังเผชิญสถานการณ์อย่างหนักสาหัสสากรรจ์ที่สุด อันส่งผลมาจาก 3 วิกฤติใหญ่ 

1.วิกฤติด้านสาธารณสุข 

2.วิกฤติด้านเศรษฐกิจ 

3.วิกฤติการเมือง 

3 วิกฤตินี้มีรอยเช่ือมต่อกันอย่างแยกไม่ออก เพราะมีความสัมพันธ์ต่อกัน ดูแล้วหากไม่สามารถแก้วิกฤติสาธารณสุขได้ 

อีก 2 วิกฤติไม่ต้องพูดถึงกัน 

นอกจากปัญหาวัคซีน ซึ่งจะช้ีเป็นช้ีตายแล้ว การบริหารจัดการที่ดูจะมีปัญหาไปแทบทุกเรื่อง ถ้าปรับแก้ไม่ได้ก็จบกัน 
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ดูจากแผนการและวิถีทางแล้วคงต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในเดือน ส.ค.จะต้องหยุดโควิด-19 ให้ได ้

เพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ 

อันจะส่งผลไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ หากแก้ไขได้ช้าไม่ทันกาลเข้าจังหวะผิดกระบวนท่าก็จะฟื้นฟูได้ยากเข้าไปอีก 

ที่หวังจากการท่องเที่ยวด้วยการเปิดประเทศนั้นหากแก้โจทก์ตัวแรกไม่ได้ก็เป็นเรื่องยากดูจากที่ภูเก็ตและสมุย เป็น
ตัวอย่าง 

วิกฤติการเมืองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลีกหนีไม่พ้น เพราะเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องโทษไปที่รัฐบาล 

อาการทางสังคมในช่วงที่ผ่านมาคงเป็นคำตอบ 

ยิ่งรัฐบาลชุดนี้มี “จุดอ่อน” สำคัญคือต่อท่ออำนาจและจะต่อไปให้ยาวไปอีกจึงเป็นเป้าโจมตีที่แก้ตัวได้ยาก 

สรุปก็คือท่าจะไปไม่รอดเสียแล้ว 

นอกจากจะมี “พลังวิเศษ” เท่านั้นแหละ... 

“สายล่อฟ้า” 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/society/2153436 
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31 ก.ค. 2564 05:05 น. 

ใครสร้างกระแสนายกฯพระราชทาน 

 
กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสเรียกร้องให้ ทักษิณกลับบ้านมาแก้ปัญหา โควิด –19 ทะลักทลาย และ ทักษิณ      
ชินวัตร อดีตผู้นำเองก็กล้าประกาศว่าจะ กลับบ้านแน่นอน ยิ่งทำให้เกิดกระแส ทักษิณ กลับบ้านกระทบไปถึง 
เสถียรภาพของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และสาม ป.เต็มๆ 

จู่ๆก็มี ข่าวนายกฯพระราชทาน ออกมาแบบงงๆ นักข่าวเองก็งงๆ หาต้นตอของข่าวนี้กันยกใหญ่ ซึ่งเป็นการรายงานข่าว
มาจาก ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล ทำให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

เพราะกระแสนายกฯพระราชทาน ที่มีมาเป็นระยะๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติ ผลเชิงประจักษ์แน่นอนว่ามีผลกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง และมักจะเกิดจากการเรียกร้องของมวลชน ผู้ชุมนุม หรือจากแวดวงการเมือง 
เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ 

มาเที่ยวนี้ประหลาดไปกว่าทุกครั้ง และมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนทุกครั้ง ด่ านแรกเลย ผู้ชุมนุมไล่รัฐบาลตอนนี้ ออกมาต้าน
ทันที ไม่เอานายกฯพระราชทาน ที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ลูกเข้าเท้า ทำให้ในหมู่ผู้ชุมนุมบางกลุ่มที่เรียกร้องให้ ทักษิณ
กลับบ้าน เริ่มจะมีปัญหากันเอง 

ต่อมาเป็นเรื่องที่ ดึงเอาสถาบัน มาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาล ในการที่จะลากสถานการณ์ ให้
ผู้ชุมนุมเกิดความเสียเปรียบ และแตกแยก เกิดความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์บ้านเมืองของประชาชน เกรงว่าจะนำไปสู่
วิกฤติการเมืองอีกระลอก 

หมากเกมนี้จึงค่อนข้างจะซ้ำซากและซ้ำซ้อน ซึ่งฝ่ายความมั่นคงคงจะให้คำตอบได้ดีที่สุด น่าสังเกตว่าวิกฤติการเมืองที่
ก่อตัวขึ้นแต่ละครั้ง ก็จะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวที่ถูกปั่นกระแสขึ้นมา 

ถามว่า การกลับบ้านของทักษิณ ง่ายหรือยาก เป็นไปได้หรือแค่การสร้างกระแสข่าวชั่วครู่ชั ่วยาม เพื่อหวังผลทาง
การเมืองหรือไม่ ก็ต้องดูจากต้นตอของปัญหา เรื่องนี้เกิดจาก ความล้มเหลว ของการแก้ปัญหา โควิด–19 ของรัฐบาล 
จนชาวบ้านเดือดร้อนแสนสาหัสเลยเกิดกระแสการเรียกร้องคนที่มั่นใจว่าสามารถจะเข้ามาแก้ปัญหาได้ 

ไม่ใช่เริ่มจากการเมือง 
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และในหลักการแล้ว การที่ ทักษิณ จะกลับบ้านแบบชิวๆ ตามช่องทางปกติ คง เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งเรื่องคดีความ 
ความขัดแย้งทางการเมือง ยกเว้นว่าจะมี ปาฏิหาริย์ บางอย่างเท่านั้น 

ในขณะเดียวกัน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เองก็ต้องวางยุทธศาสตร์เอาไว้ล่วงหน้า จะอยู่รอดจากวิกฤติช่วงนี้ไปได้อย่างไร
เพราะยิ่งนับวันก็ยิ่ง หมดศรัทธา ในทางการเมือง มีทางแก้อยู่ไม่กี่วิธี ดึงตัวเองออกจากวิกฤติโดยการเสียสละอวัยวะ
บางส่วน หรือ ดึงเอาศัตรูให้ตกต่ำ ลงมาด้วยเช่นเมื่อครั้งยุบไทยรักษาชาต ิ

ต้องแยกเรื่อง ทักษิณกลับบ้าน กับเรื่องแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 เอาไว้คนละเรื่อง การจัดทัพของรัฐบาลในการแต่งตั้ง
ข้าราชการระดับสูง สร้างฐานอำนาจเอาไว้เพื่อความได้เปรียบในการเลือกตั้ง เป็นการส่งสัญญาณบางอย่าง ที่จะลาก
การเมืองเข้าสู่วิกฤติ ดึงประเทศติดหล่มจมปลักเดิมๆ. 

หมัดเหล็ก 

 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2153443 
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31 ก.ค. 2564 05:05 น. 

ยึดกฎหมายสูงสุดเป็นหลัก 

 
จากกลุ่มผู้ชุมนุม ทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นผู้ใหญ่ ถึงบรรดาดาราและคนดังทั้งหลาย ในที่สุดก็ถึงสื่อมวลชน ที่รัฐบาล
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินขู่ปิดปาก หรือดำเนินคดี ผู้ที ่เสนอข่าวหรือข้อความเท็จ  หรือ “ข่าวปลอม” ทำให้ประชาชน
หวาดกลัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด–19 6 องค์กรวิชาชีพสื่อต้องออกมาปกป้อง 

แถลงการณ์ของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรียกร้องรัฐบาลทบทวนข้อกำหนดที่ออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อนำมา
ปิดกั้นการเสนอข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในขณะที่นายกรัฐมนตรียังสั่งกำชับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้มาตรการตามข้อกำหนดอย่างจริงจัง หน่วยงานก็พร้อม 

องค์กรสื่อมวลชนไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษ หรือเรียกร้องอภิสิทธิ์เหนือกฎหมาย แต่เรียกร้องขอให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ 
โดยยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก เช่น มาตรา 2 ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และสื่อมวลชนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 

เช่นรัฐธรรมนูญมาตรา 34 และ 35 ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสรีภาพในการพูด การเขียน การ
พิมพ์ การโฆษณา รวมทั้งมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร อะไรที่รัฐบาลเรียกว่า “ข่าวปลอม” หรือการบิดเบือน หรือทำ
ให้ประชาชนหวาดกลัว ข่าวการแพร่ระบาด ที่พุ่งขึ้นทุกวันน่ากลัวหรือไม ่

ข่าวการติดเชื้อที่พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง นับแต่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ 13 จังหวัด พุ่งขึ้นวันละหมื่นสาม หมื่นสี่ หมื่น
ห้า หมื่นหก หมื่นเจ็ด และเสียชีวิตวันละกว่าร้อยคน ต้องเป็นข่าวที่น่ากลัวแน่ สื่อก็จำเป็นต้องนำเสนอ มิฉะนั้นเท่ากับ
ปิดบังความจริงประชาชน หรือข่าวหมอบางคนชี้ว่าผู้ติดเชื้อสูงกว่าที่เป็นข่าวหลายเท่า 

ข่าวลักษณะนี้เป็น “ข่าวปลอม” หรือ “ข่าวที่น่าหวาดกลัว” บอกกล่าวประชาชนให้เตรียมรับมือ หรือปิดบังด้วย
อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกตัวอย่างหนึ่งคือคำประกาศของนายกรัฐมนตรี จะเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส ให้ประชากร 
70% และเปิดประเทศให้ได้ภายใน 120 วัน ถ้าทำไม่ได้จะเป็น “ข่าวปลอม” หรือไม่ 
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หากรัฐบาลและภาคประชาชน (รวมทั้งสื่อด้วย) ต่างเห็นพ้องกันว่า ทุกฝ่ายต้องยึดรัฐธรรมนูญ ยึดกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศเป็นหลัก ทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดี แต่ที่น่าหนักใจที่สุด เพราะรัฐบาลยึด  พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นหลัก เป็น
กฎหมายอำนาจนิยม ส่วนประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาแสดงความเห็น ถือเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2153321 
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31 ก.ค. 2564 05:08 น. 

ขี่หลังเสือไปต่อลำบาก 

 
ล็อกดาวน์สเต็ปแรกเอาไม่อยู่ หลักฐานความล้มเหลวที่กองอยู่ตรงหน้า ตัวเลขปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิดรายวันปาเข้า
ไป 17,000 กว่าคน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตปักหลักอยู่ที่ 100 กว่าคนต่อวัน 

นี่แค่ตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการ ไม่นับรวมตัวเลขไม่เป็นทางการ จากการตรวจเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit 
(ATK) ที่ไม่ถูกนับรวมเข้ามาอยู่ในระบบคัดกรอง 

เบ็ดเสร็จจำนวนตัวเลขของจริงผู้ป่วยรายใหม่อาจมากกว่ายอดที่แถลงรายวันหลายเท่าตัว สภาวะชวนสยองขวัญจนไม่
กล้าคิดว่า เส้นกราฟแห่งความเป็นจริงจะทะลุเพดานไปไกลแค่ไหนแล้ว 

ไม่แคล้วต้องยกระดับมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มความเข้มข้นต่อไป ประชาชนต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกหนัก
อีกระลอก ไม่มีอะไรการันตี 

เจ็บแล้วจะจบ หรือเจ็บแล้วเจ็บอีก 

ตราบใดที่การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ทั้ง
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วย การจัดหาและฉีดวัคซีน ยังไม่ทันกาลกับความเป็นความ
ตายของประชาชน 

การแก้ปัญหาไวรัสร้ายอืดอาด ไม่ต่างจากที่โลกโซเชียลกล่าวขาน แก้โควิดไม่ไวเท่าเอาผิดประชาชน 

อย่างที่เห็นปรากฏการณ์ทัวร์ลง องค์กรสื่อผนึกกำลัง ถล่ม “บิ๊กตู่” บี้ให้ยกเลิกการใช้อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จำกัดสิทธิ
เสรีภาพสื่อในการเสนอข่าว 

ผวาการใช้อำนาจล่อแหลมตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกใช้เป็นเครื่องมือปิดปากการทำหน้าที่สื่อมวลชน การเสนอข่าวที่ทำให้
ประชาชนเกิดความหวาดกลัว แม้เป็นเรื่องจริง อาจถูกตีความเป็นเฟกนิวส์ เสี่ยงคุกตะรางเอาได้ง่ายๆ 

กองทัพสื่อฮือต้านอำนาจพิเศษ คัดค้านคำสั่งปิดหู ปิดปาก ปิดตาประชาชน รัฐบาลเลือกทุบกระจกสะท้อนการทำงาน 
แก้โจทย์ไม่ตรงจุด ไม่จัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหา 
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ทั้งดาราและสื่อตั้งท่าบอยคอตรัฐบาล สถานการณ์ที่ยิ่งแก้ก็ยิ่งแย่ ผู้นำเมาหมัดโควิดหนัก ทำงานสะเปะสะปะกันไปหมด 
ความเช่ือมั่นแทบไม่เหลือในสายตาประชาชน ความศรัทธาก็ใกล้ถูกตอกฝาโลง 

แม้กระทั่งสลิ่มตัวพ่อที่คอยเถียงคอเป็นเอ็นแทนให้ก็ยังทนไม่ได้ ค้ำจุนกันต่อไปไม่ไหว 

มิตรที่มีอยู่ร่อยหรอ สัมพันธภาพพรรคร่วมรัฐบาลก็ง่อนแง่น “พลังประชารัฐ–ภูมิใจไทย” ระหองระแหงถี่กันติดๆ ตั้งแต่
การโยนความผิดเรื่องการเจรจานำเข้าวัคซีน เรื่องวัคซีนก้นขวดที่บุรีรัมย์ ล่าสุดก็ปล่อยข่าวเรื่องการยุบศูนย์ฉีดวัคซีน
ใหญ่ “สถานีกลางบางซื่อ” 

ค่ายพลังประชารัฐ-ค่ายเซราะกราวเปิดศึกล่อกันเละเทะ ภาวะความเป็นความตายของคนไทยถูกนำมาใช้ตัดแต้มคู่แข่ง 
แย่งซีนเพิ่มคะแนนให้ตัวเองในการทำงาน 

การเมืองผสมโรงให้การแก้ปัญหาโควิดทุลักทุเล แต่คนซวยคือประชาชน 

แรงต้าน “ลุงตู่” โผล่รายวัน ลามไวไม่แพ้ไวรัส กระจายไปทุกระดับ ตั้งแต่คนรากหญ้า พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ เหล่าดารา 
สื่อมวลชน ทีมแพทย์ พยาบาล 

เติมความฮึกเหิมสารพัดม็อบเร่งเครื่องเผด็จศึกรัฐบาล มวลชน 

ทุกกลุ่มออกอีเวนต์ไล่ผู้นำถี่ยิบกว่าเดิม 

ปฏิกิริยาจากทุกกลุ่ม ทุกอาชีพไหลไปทางเดียวกัน หมดความอดทนกัปตันเรือเหล็ก 

กลุ่มไทยไม่ทน-คาร์ม็อบ-ม็อบเด็กรุ่นใหม่-แกนนำเสื้อแดงรุ่นเดอะ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช.ขยับเอกเซอร์ไซส์
ขับไล่นายกฯในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน 

เหมือนได้รับสัญญาณให้โหมหนักพร้อมๆกัน ในช่วงที่รัฐบาลกะปลกกะเปลี้ยเพลียแรงเต็มที 

แม้กระทั่ง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ยังร่วมทริปเช็กบิลขับไล่ “บิ๊กตู่” พ่วงไปกับการส่งซิกพิเศษ โยนหิน
ถามทางเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทย ปลุกประกายความหวังให้แฟนคลับเสื้อแดง 

เกมนอกสภาเคลื่อนหนักปลุกเร้าอารมณ์คนในสังคมไว้ล่วงหน้า รอให้ถึงจุดพีกสูงสุดตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ใช้
ข้อมูลในสภาทุบซ้ำ 

ไฮไลต์เวทีซักฟอกไฟต์สำคัญที่มีประชาชนใจจดใจจ่อเฝ้าหน้าจอ ถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลเชิงลึก ฉายภาพให้เห็นความ
ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโดนใจคนทั้งประเทศ 

แม้เสียงในสภาจะเป็นรอง แต่เสียงประชาชนเป็นต่อ กับภาพความเป็นจริง จำนวนคนป่วย คนตายรายวัน ที่เห็นตำตา 
เป็นคำตอบสะท้อนประสิทธิภาพรัฐบาลที่ทุกคนรู้กันอยู่เต็มอก ไม่ต้องรอใบเสร็จมามัดผิด 
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สัญญาณอันตรายรายล้อมจากในสภา นอกสภา และศรัทธาประชาชน ถึงจะฝ่าด่านในสภาไปได้ แต่ก็เสี่ยงร่วงจาก
หลังเสือได้ทุกเมื่อ!!! 

 

ทีมข่าวการเมือง 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2153818 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - 08:35 น. 

09.00 INDEX เสียงท้วงติง จาก 70 นักนิติศาสตร์ เตือนตรงไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
09.00 INDEX เสียงท้วงติง จาก 70 นักนิติศาสตร์ เตือนตรงไปยัง ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ไม่ว่าข้อกำหนดฉบับที่ 27 ไม่ว่าข้อกำหนดฉบับที่ 29 อันอนุวัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน คือความต่อเนื่องของคำสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 

เป็น “อำนาจพิเศษ” อันได้มาจาก ”กฎหมายพิเศษ” ซึ่งสะท้อนเงาแห่ง ”รัฐประหาร” อย่างเต็มเปี่ยม 

นี่คือ “ความเคยชิน” ที่ได้กลายเป็น ”วาสนา” หนึ่งติดตรึงอยู ่กับกลไกแห่งอำนาจอันเป็นการสืบทอดและต่อ
เนื่องมาจากกระบวนการรัฐประหาร 

อำนาจในลักษณะนี้จะหวนคืนมาในทุกวาระที่รู้สึกว่าเกิดความ ไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจในอำนาจที่มีอยู่ในมือว่าจะเพียงพอต่อ
การสยบและกำราบฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม ่

คล้ายกับอำนาจนี้จะเป็น ”เครื่องมือ” เพื่อสัประยทุธ์กับไวรัสกับโควิดที่รุกเข้ามา แต่ปลายทางแห่งการฟาดฟันกลับมิใช ่

เพราะ ”ประชาชน” ต่างหากที่ตกเป็น ”เหยื่อ” ของการกล่าวหา 

ข้อท้วงติงอันหนักแน่นอย่างที่สุดซึ่งไม่ควรมองข้ามคือ ข้อท้วงติงที่มาจากอาจารย์ด้านนิติศาสตร์จำนวนมากกว่า 70 คน 

ข้อกำหนดฉบับที ่ 29 หากสื่อมีการนำเสนอ ”ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว”  นั้น เป็น
ข้อกำหนดที่ขัดต่อรัฐธรรม นูญอย่างชัดเจน 

เพราะการให้ดุลพินิจแก่รัฐเป็นผู้ชี้ว่าเนื้อหาใดที่ก่อให้เกิดความ หวาดกลัวนั้นไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจนแน่นอน 

อาจนำไปสู่การใช้อำนาจตามอำเภอใจกำหนด ”เนื้อหาการใช้เสรีภาพของสื่อ” ได้ จึงย่อมเป็นการจำกัดเสรีภาพของ
สื่อมากเกินาสมควรแก่เหตุตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองไว้แล้ว 

ดังนั้น หากกสทช.รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐใดดำเนินการตามข้อกำ หนดจึงย่อมต้องรับผิดตามกฎหมายด้วย ขอถามว่า กรณี
การแจ้ง 

ยอดผู้เสียชีวิตเป็นข้อความอันอาจทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือไม่ 

คำถามอันมาจากนักวิชาการทางด้าน ”นิติศาสตร์” ซึ่งทำหน้าที่สอนตามสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ เป็น
คำถามเดียวกันอันมา จาก 6 สถาบันสื่อมวลชนอันเป็นตัวแทนของสื่อ 
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เป็นคำถามถึงรัฐบาล ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะผ่านการเลือกตั้งแต่ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังติดอยู่กับอำนาจพิเศษ กฎหมาย
พิเศษ 

กำราบมากกว่าจะให้เสรีภาพประชาชนเยี่ยงนักประชาธิปไตย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2858833 
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